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Protokoł Nr XXX/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 3 listopada 2009r.

W sesji udziałwzięli
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności'
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara 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 protokółow z poprzednich sesji Rady Gminy odbytych w dniach 22

września 2009 roku i 6 pażdziernika 2009 roku.
4' Sprawozdanie z działa|ności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i

przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 22 września

2009r. i 6 października 2009r'
6. Informacja dotycząca oświad czeń majątkowych złoŻonych przez pracowników.
7 . In form a cj a doty cząc a o św i ad czen maj $kowy c h złoŻony ch pr Ze Z radnych.
8. Informa cj a o r ealtzacji zadań oŚwiatowy ch za rok szkoln y 200 8 l 20 09 .

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zby cia nieruchomości,
b) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata

2008-2013 i następne'
c) zatw ter dzęnta P l anu odnowy Miej s cowoś ci Smo go rzów na lata 20 09 -20 I 6,
d) przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia - lokalna grupa rybacka o

nazvl ie,'L GR Swi ętokrzyski Karp'', udzieleni a pełnomocnictwa do pełne go
reprezentowaniźr gminy w Stowarzyszeniu * lokalna grupa rybacka o nazwie
,,LGR Swiętokrzyski Karp'',

e) wspołpracy w zakresie przygotowania i wdrozenia do realizacji projektu pod
nazw ą,,Kolektory słoneczne",

f) zmiany uchwały w sprawie wydzierŻawienia lokalu mieszkalnego dla Policji,
g) zmtan w budzecie grniny na2009 rok ( 3 uchwały),
h) nie wytaŻenta zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy Środków

stanowiących fundusz sołecki.
1 1 . Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.



2

13. Zamknięcie sesji Rady Gminy'
Przebieg sesji:
Ad.l. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXX sesji
Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocnośó do
podejmorvania uchwał (I4 radnych).
Ad.2' Przewodnlczący Rady Gminy odczytał porządek obrad przy czym zwrocił
uwagę na projekt uchwały w sprawie wydzierŻawienia lokalu mieszkalnego dla
Policji. W związku ztym, Żę na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy projekt
tej uchwały zaopiniowano negatywnie Przewodniczący Rady Gminy zgłos1ł wniosek
o pozostawienie projektu uchwały w porządku obrad. Powyzszy wniosek uzasadnił
tym, Że ustawa o policji zapewnia dozywotnio lokal mieszkalny dla policjanta lub
osoby uprawnionej. W związku z tym, Że cały budynek Komisariatu Policji w
Stopnicy zostanie ptzeznaczony na stałe na cele słuŻbowe Policji, osobę uprawnioną
do zachowania przydziału mieszkania na|eŻy przekwaterować, w zwtązku Z czym
konieczne jest przekazanie do dyspozycji Policji lokalu mieszkalnego na czas
nieokreŚlony.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad porządkiem obrad'
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad
głosowało 14 radnych.
Ad'3' Protokóły zpoprzednich sesji Rady Gminy zostały wyłożone do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią protokołu z dnla 22
września 2009r'
W dyskusji głos zabra|t:
- radny Jan Kowalik poinformował, Że nte otrzymał na piśmie odpowiedzi napytanie
dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenta pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek
or ganizacy jnych gm iny.
W nawiązaniu do wypowiedzi ndnego Wójt Gminy poinformował' ze odpowiedŹ w
przedmiotowej sprawie jest przygotowana i w dniu sesji zostanie radnemu doręczona.
Zuwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokółu głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treŚcią protokółu z dnia 6
październlka2009r.
W dyskusji głos zabtali
_ radny Cezary Borowiec, w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta Gminy dotyczącej
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej zapytał, czy w związku z przekazaną
dokumentacją Swiętokrzyski Zarząd Dróg udzielił odpowiedzi na temat terminu
podpisania umowy w przedmiotowej sprawie?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, Że niezbędną
dokumentację dotyczącą budowy chodn\ka przekazano do Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg i wystąpiono z wnioskiem o spisanie porozumienia.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokółu głosow ało 14 radnych.
Ad'4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złoŻył sprawozdanl,e z działalności Wojta Gminy
w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady
Gminy podjętych na sesji w dniu 22 wrześniaZ))9r' i 6 października 2009r'
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Przewodnlczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Felił<s Szczepantk zapytał na jaki czas zattudniono osobę na zastępstwo
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy oraz czy osobie z tak
krótkim staŻempracy moŻna było powierzyć stanowisko zastępcy Kierownika?
W odpowiędzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, Że na stanowisko
Kierownika Zakładu zostanie ogłoszony konkurs w związku z powyŻszym podpisana
umowa na zastępcę Kierownika trwac będzie do czasu zawarcia Z nowym
kierownikiem umowy o pracę. Poinformował równieŻ, Że osoba zatrudniona na
stanowisku zastępcy Kierownika jest pełnoletnia w związku z powyŻszym z chw1lą
podpisania umowy odpowiad a za p ow ierzony maj ątek.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem spraw ozdania głosowało 1 4 radnych'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o rcalizacji uchwał
Rady Grniny podjętych na sesji w dniu 22 września i 6 paździęrnlka 2009r.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych.
Sprawozdanie otaz informacja stanowią załączntk do niniejszego protokółu.
Ad.6. Wójt Gminy złoŻył informację dotycząca oświadczeń majątkowych złoŻonych
przez pracownikow.
Po zapoznaniu się z powyŻszym radni nie wnieśli uwag do przedłozonej informacji.
Informacja stanowi załączntk do niniejszego protokółu.
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy złoŻył informację dotyczącą oświadczeń
maj ątkowy ch zło Żony ch pr zez radny ch.
Po zapoznaniu się z powyŻszym radni nie wnieśli uwag do przedłoŻonej informacji'
Informacja stanowi załączntk do niniejszego protokółu.
Ad'8' Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad inforrnacją o realizacji
zadah oświatowych Za rok szkolny 200812009. (informację radni otrzymali w
materiałach na sesję). Inforrnacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu'
W dyskusji głos zabrali:
- mając nauwadze lepsze wyniki nauczanla dziecl, w klasach o małej liczbie osób
(dotyczy małych szkół) radny Czesław Sztuk poddał pod rozwagę problem
wprowadzenia ograniczenia liczebnoŚci dzieci w klasach do 20 osób ( dotyczy szkoły
w Stopnicy)' Zapytał czy w przedmiotowej sprawie Rada Gminy moŻe podjąć
uchwałę?
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wojt Gminy poinformował, ze Rada Gminy
moze podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie lecz nie leŻy to w kompetencji Rady
i uchwała ta przez Wojewodę zostanie uchylona. Zdantem Wójta problem
wprowadzenia ograniczenia liczebności dziect w klasach naleŻy omawiać Z

dyrektorarni szkół.
W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Przewodnlezący Rady Gminy zwroc1ł uwagę'
ze problem ustalenia liczebności dzieci w klasach leŻy w kompetencji Wójta Gminy
który zatw ięr dza p roj e kty or ganizacy jn e s zkó ł.

Z uwagi na brak da|szej dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.9. Interpelacj e i zapytania radnych.
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- radny Częsła'w Sztuk zapytał ile osób w ciągu 5 lat to jest od chwili zakończenia
budowy kanalizacji w miejscowościach Klępie Dolne, Białoborze' Falęcin Nowy
przyłączyło się do wybudowanej kanalizacji? W dalszej wypowiedzi radny zapytał
jakie wnioski wyciągnęła powołana komisja po sprawdzeniu prac wykonanych przy
odmuleniu stawu w Suchowoli?
- radny Iozef Fiutko zapytał w jakim terminie zostanie dowieziony tłuczen na
planowane remonty dróg w Klępiu Górnym iNowej Wsi?
- radny Cezary Borowiec zapytał kiedy zostanie zaŁoŻona,.kotara'' przy drzwiach
wejściowych do budynku przedszkola w Stopnicy? W dalszej wypowiedzi radny
zapytał na jakim etapie jest opracowanie projektu oŚwietlenia ulicznego w Stopnicy
(ul. Cmentarna)?
- radny Ryszard Grzegorczyk zapytał kiedy rozpoczną się prace związane Z
asfaltowaniem dróg?
- rudna Alina Rzepa zgłos|ła wniosek o zwiększenie puli kruszywa przęznaczonego
na drogę w Kołaczkowicach' poniewaz przyznany limit 100 t. nie wystarczy na
przeprowa dzenie planowanego remontu tej drogi.
- radny Jan Kowalik zapytał czy ptowadzone są rozmowy z firmą ktora wygrała
przetarg asfaltowania dróg w temacie rozpoczęciaprac?
- radny Krzysztof Zych poinformował, Że pomimo wyboru inspektora nadzoru nad
budową kana|izacji jego zdaniem źle przebiegają prace na budowie kanalizacji w m'
Konary, jako przykład podał wbudowanie rur niezgodnych z projektem.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Zycha, radny Cezary Borowiec zwroctŁ
uwagę' ze w celu sprawdzenie prawidłowości budowy kanalizacji istnieje mozliwośó
wprowadzenia monitorowania.
- radny Czesła:w Sztuk zwroc1ł uwagę aby do komisji powoływanych do odbioru
inwestycji Zapraszac równiez radnych ztęrenu ktorego dotyczy dana inwestyc.ja.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sztuka, Przewodnl;zący Rady Gminy
Krzysztof Tułak zwrocił uwagę aby zainteresowani daną inwestycją radni byli
zapraszani nie tylko na odbiór wykonanej inwestycji ale równieŻ na przetarg
prowadzony dla tej inwestycji.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał czy usunięto usterki powstałe przy modernizacji
obiektu sportowego w Stopnicy zgłoszone na piŚmie przez Prezesa Zatządu Klubu
Sportowego w Stopnicy.

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w Sprawte zbycia nieruchomości.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w Sprawie aktualizacji Lokalnego PrograffIu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na
lata 2008-20 13 i następne.
W dyskusji głos zabralt:
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek o ujęcie w Programie Rewitalizacjt Stopnicy
zadania związanego z budowąpublicznego szaletu w parku w Stopnicy.
W nawiązaniu do wniosku radnego Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita
zwrÓclła uwagę' Ze proponowane zmiany moŻna wprowadzac lecz dopiero na etapie
projektowania. Poinformowała rownieŻ, Żę w zamterzeniachjest likwidacja obecnego
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szaletu w parku i wybudowanie nowego publicznego szaletu w okolicach dworca PKS
w Stopnicy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystąpiono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 13 radnych' (radny Częsław Sztuk chwilowo
nieobecny).
Przewodniczący Rady Gminy otwotzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawte zatwietdzenia Planu odnowy Miejscowości Smogorzow na |ata 2009-
2016.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. (radny Czesław Sztuk chwilowo
nieobecny)
- w sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Stowarzyszenia * Lokalna grupa
rybacka o nawie ,'LGR Swiętokrzyski Karp'', udzielenia pełnomocnictwa do pełnego
reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu - Lokalna grupa rybacka o nazwie ,,LGR
Swiętokrzyski Karp'''
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 13 radnych. (radny Czesław Sztuk chwilowo
nieobecny)
- w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i wdrozenia do realizacji projektu
pod nazw ą,,Kolektory słoneczne''.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. ( radny Czesław Sztuk chwilowo
nieobecny)
- w sprawle Zrnlany uchwały w sprawie wydzierŻawienia lokalu mieszkalnego dla
Policji.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwaĘ głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu'
- w sprawie Zmlan w budzecie gminy na2009r. ( dot. kwoty 2I.216 zł.)
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawi e zmlan w budzecie gminy na 2009 r' ( dot. kwoty 1 .003 .000 zł.)
W dyskusji głos zabrali:
- radny Grzegorz Rokosz zwroc1ł uwagę na treśó zapisu w pkt. 19 załącznika nr 2 do
projektu uchwały - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Mając na
uwadze pewne ustalenia wypracowane na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy
zdaniem radnego nalęŻało zmienic zapis w tym punkcie polegający na dodaniu
inwestycji pn. budowa zbiornika wodnego w Kątach Starych. W nawiązaniu do
wypowiedzi radnego Skarbnik Gminy poinformowała, ze nie realnym jest wykreślenia
zadania zapisanego w pkt' 19 poniewaŻw 2008 roku poniesiono juz pewne wydatki na
jego realizację. W dalszej wypowiedzi poinformowała, Że zadanie pn. budowa
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zbiornika wodnego w Kątach Starych będzie zapisane w projekcie budzetu gminy na
rokprzyszły.
- radny Krzysztof Zych zapytał czy gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z
wnioskiem o przyznanie środków na zbiornik wodny w Wolicy?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wojt Gminy poinformował' Że korzystając z
terminu naboru wniosków' wniosek ten został złoŻony lecz brak .jakichkolwiek
zap ew nten, Że zostante r o zp atr zony p ozytywn i e.

- radny Cezary Borowiec zwroctł uwagę' Że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku, Rada Zfiow zostanie zobowiązana do realizacji tego zadania pomimo, Że
zdaniem radnych priorytetowym zadaniemjest budowa zbiornika wodnego w Kątach
Starych tj. w okolicy obiektów szkolno-sportowych natomiast w drugiej kolejnoŚci w
miarę posiadanych Środkow adaptacja zbiornika wodnego w Wolicy.
- radny Czesław Sztuk poparł wypowiedź radnego Borowca' Mając powyższe na
uwadze poddał pod rozwagę problem dalszego istnienia Rady.
W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zwrocił uwagę,
Że realtzacja zdań na terenie gminy winna przebiegaó zgodnie z ustaleniami
przyjętymi przez Radę Gminy natomiast w kompetencji Wojta jest pozyskiwanie
Środków na dane zadanie, wybór wykonawcy itp' W dalszej wypowiedzi poddał pod
dyskusję wniosek radnych w sprawie uzupełnienia projektu uchwały - załącznlka
,.Lirnity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne W latach 2009-2011'' o
rea|tzacje zadanta pn. budowa zbiornika wodnego w m. Kąty Stare, Folwarki, Kąty
Nowe.
W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, Że zgodnte z przepisami
ustawy o finansach publicznych zadanie zaplsane w załączniku - limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne musi spełniać pewne zasady tj. mieó wydatek roku
biezącego i co najmniej dwóch następnych.
Mając na uwadze powyzsze wyjaŚniente oraz wniosek zgłoszony przez radnych
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję aby w projekcie budżetu gminy na
2010r. w wieloletnim programie inwestycyjnym jako pierwszym do realizacji
zadaniem była budowa zbiornika wodnego w Kątach Starych.
Radni - wnioskodawcy nie wnieśli zastrzeŻen do propozycji zgłoszonej przez
Przewodnlezącego Rady Gminy'
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwĄ przystąpiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych 1 radny wstrzymał się od
głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnyrni projektarni uchwał:
- w sprawi e zmlan w budzecie grniny na 2009r. ( dot. kwoty 65.000 zł.)
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych'
- w Sprawie nie wyraŻenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy Środków
stanowiących fundusz sołecki.
W dyskusji głos zabrali:
- W nawiązaniu do obowiązujących przepisów o funduszu sołeckim Wojt Gminy
Ryszard Zych poinforrnował, Że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budzecie
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gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę w której wyraŻa
zgodę lub nie wyraŻa zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budzetowym. Zwrocił
uwagę' Że utwotzenie funduszu moŻe nastąpió |ecz na wniosek mieszkańców danego
sołectwa, poinformował równięŻ o terminach składania wniosków tj. aby utworzyc
fundusz w 20IIr. na|eŻy złoŻyć wniosek i do końca marca 20I0r' Rada Gminy musi
pod.jąó w tej sprawie uchwałę.
- Sekretarz Gminy Anna Godowska przedstawiła wysokośó funduszu na 2010r.
wyliczonego według zasad określonych w ustawie który ogółem wynosi 256.264 zł.
Przedstawiła równiez kwoty przypadające ztej kwoty naposzczególne sołectwa.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystryiono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznłk do niniejszego protokółu
Ad.ll odpowiedzi Ia interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy
informując:
- odpowiedź dotycząca budowy nowych przyłączy do istniejącej kanalizacji w m.
Klępie Dolne, Białoborze, Falęcin Nowy zostanie udzielona w terminie poźniejszym
tj. po rozeznantu sprawy.
odpowiedzi dotyczącej wykonanych prac przy odmuleniu stawu w Suchowoli
udzieliła Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita informując, Że w m-cu
czerwcu br. powołana komisja stwierdziła nierówności na obwałowaniu spowodowane
prawdopodobnie nierównomiernym osiadaniem ( roboty wykonywane były w m-cu
październtku 2008r') i ślady po wiosennych roztopach w niektórych punktach skarp'
Na skarpach i wokół zbiornika wyrosły chwasty pod którymi wyginęła trawa.
ostatnie roboty wykonywaŁ Zakład Gospodarki Komunalnej w Stopnicy za ktore
otrzymał wynagrodzenia w wielkości obciĘającej głównego wykonawcę iw zwtązku
z powyŻSzym Zal<ł'ad zostanię zobowtązany do zlikwidowania powstałych
nierówności' Poinformowała' ze obecni na spotkaniu radny i sohys zgłosili propozycję
aby skarpy do wysokości maksymalnego poziomu wody wyłoŻyó geomembramą i
pĘtami azurowymi' Na wykonanie powyŻszego załoŻono środki w budzecie gminy
na20I0r.
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi radny Czesław Sztuk zwrocił uwagę' Ze

oprócz planowanych prac celowym jest usunięcie pni drzew które zostały przysypane
ptzez wykonawcę. Następnie zapytał skąd wykonawca brał humus przed obsianiem
zbiornika trawą skoro humus prawdopodobnie został wysypany na posesję sohysa
wsi? Zwrocił uwagę' Że w przedmiarach grubość humusu określono na 5 cm.
Nawiązując do prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu
sohysowi wsi Suchowola Markowi Maj ktory poinformował, Że na wniosek
wykonawcy wyraz|ł zgodę na przewiezienie na jego posesję ziemt usuwanej podczas
prac przy odmuleniu stawu. Poinformował równteŻ, Że podczas prowadzonych
wykopów nie oddzielano humusu od pozostaĘch warstw ziemi.
odpowiedzi na kolejne interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy
informując:
- obecnie zostało przewiezione około 5'200 t. kruszywa' Realizacja tego zadania
przesunęła się w czasie z uvłagi na fakt, Że umowa na dostawę kruszywa została
podpisana zbytpoźno poniewaz od przeprowadzonego przetargu wpĘnęło odwołanie.
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- wniosek dotyczący założenia kotary w budynku przedszkola w Stopnicy przekazano
Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy w którego kornpetencji
lezy wykonanie powyzszego.
odpowiedzi na interpelację dotyczącąwykonania oświetleni a ulicznego ul.Cmentarnej
w Stopnicy udzielił Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski informując, ze obecnie
trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej budowy oświetlenia
ulicznego. Planowany termin opracowania dokumentacji to 30.04.2010 r. Po tym
terminie gmina wystąpi o udzielenia pozwolenia na budowę'
- odpowi adając na kolejne pytanie dotyczące asfaltowania dróg Wójt Gminy
poinforrnował, Że do firmy która wygrała przetarg na asfaltowanie wystosowano
pismo z zapytaniem o termin rozpoczęcia prac. Poinformowano wykonawcę' Ze w
razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu) gmina nie
wyrazi zgody na prowadzenie prac. W wyniku prowadzonej w tym temacie
korespondencji oraz rozmów telefonicznych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych ,'Cezet'' zgłosiło się na teren gminy celem tozpoczęcia prac jednak z
uwagi na opady deszczu odstąpiono od ich wykonania.
- odpowiadając na pytanie dotyczące zwiększenia puli kruszywa ptzeznaczonego na

remont drogi w Kołaczkowicach Wójt Gminy poinformował, Że zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy na remont w/w drogi dowieziono 100 t. kruszywa. Poinformował
tównieŻ, Że zwiększenie tej puli kruszywauzależnione jest od decyĄi Rady Gminy'
- odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy kana|izacji w m. Konary a szczegó|nie
pracy wykonywanej przez inspektora nadzotu udzielił Zastępca Wójta Gminy Jan

Stachurski informując, ze osoba zatrudniona Ia stanowisku inspektora nadzoru
posiada odpowiednie uprawnienia, często przebywa na budowie, współpracuje z
Urzędem Gminy zgłasza r.ł,szelkie uwagi dotyczące wykonawcy jak np. fakt

wbudowania niezgodnych z projektem rur które na wniosek inspektora wykonawca
wymienił. W dalszej wypowiedzi poinformował, ze istnieje mozliwoŚć kamerowania

szczego|nie kanaltzacji grawitacyjnej i moŻna zlecic je na kaŻdym etapie budowy

danej inwestycji jak rownieŻ przy jej odbiorze. Poinformował równieŻ, Że koszt

kamerowania wynosi od 8 zł. wzwyŻ za I mbieŻący sieci.
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi radny Czesław Sztuk poddał pod rozwagę

problem kamerowania kolejnych całych inwestycji. ZgłoslŁ propozycję zapisania w

specyfikacji informacji na temat kamerowania całej inwestycji lub zamieszczenle w

specyfikacji zapisu o fakcie wyrywkowego kamerowania z pouczeniem, Że w
przypadku wykrytych usterek koszty pokrywa wykonawca, natomiast jeżeli ich brak

koszty kamerowania pokrywa gmina' odnosząc się do wykonywanej obecnie

inwestycji kanaLtzacyjnej zgłosił propozycję przeprowadzęnia rozmowy z wykonawcą
celem poinformowania, Że gmina zamięrza zlecić wyrywkowe kamerowanie tej

inwestycji.Być moŻetaka informacjaprzyczyni się do prawidłowego jej przebiegu.

W dalszej dyskusji związane1 z budową kanalizacji m. Konary głos zabrał radny

Krzysztof Zych który zgłosił potrzebę sprawdzenie rzędnych posadowienia studni w

ciągu kana|izacyjnym'
W odpowi edzi na dalsze interpelacj e i zapytania radnych Wójt Gminy poinformował:
_ o fakcie odbioru inwestycji radni z terenu ktorego dotyczy dana inwestycja są

za'wiadamiani.
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- uwagi zawarte w piśmie Prezesa Klubu Sportowego w Stopnicy nie zostały
rozpattzone ponieważ trwają jeszcze prace przy modernizacji obiektu sportowego.
Zawarte w piśmie spostrzezenia i uwagi zostaną sprawdzone w czasie odbioru te.j

inwestycji. Poinformował ponadto, Że kilka uwag wymienionych w piśmie a
dotyczących obiektu sportowego nie zostanie wykonane poniewaz wymienione
zadania jako potrzebne dla klubu nie były wpisane do przetargu.
W nawiązaniu do odpowiedzi udzie\onej przez Wójta Gminy dotyczącej modernizacji
obiektu sportowego w Stopnicy, Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję aby
o terminie odbioru tej inwestycji zawiadomió radnych.
Ad.I2 Wolne wnioski i zapytania.
- radna Alina Rzepa zgłosiła potrzebę przywałowania kamienia (dotyczy drogi
spadowej).
W nawiązaniu do powyzszej wypowiedzi, radny Czesław Sztuk zgłosił propozycję aby
w przetargu ogłaszanym na transport kruszywa dopisaó równanie i wałowanie'
- radny Krzysztof Zych zwrocIł uwagę aby tłuczniowanie drog przebiegało zgodnie ze
sporządzonym wykazem zawierającym numery tych dróg.
- radny Czesław Sztuk poinformował, Że około 2-3 lat temu wylała woda ze stawów w
Jastrzębcu-Falęcinie Starym których jest wspołwłaścicielem, zalewając sąsiadujące
pola' W wyniku powyzszego powstały pewne problemy związane Z wypłatą
odszkodowań. obecnie zalany został znacznie większy obszar na skutek wylania
kanału i mimo to z Urzędu Gminy nikt nie interweniował jak poczyniły to gminy
ościenne składając wnioski o wypłatę odszkodowan związanych z powodzią.
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, Że powołał komisję do
Spraw szacowania skutków klęsk zywiołowych na trenie gminy Stopnica po czym
zwrocił się do Przewodniczącej tej Komisji p. Brońskiej o udzielenie informacji na
temat pracy Komisji.
Pani Maria Brońska poinformowała, Że po spisaniu protokołów i oszacowaniu klęski
spowodowanej ulewnymi deszczamii gradobicieffi, W dniu 18 sierpnia 2009r. wysłano
pismo i protokoł zbiotczy do Urzędu Wojewodzkiego w Kielcach. W dniu 21 sierpnia
2009r' otrzymano potwierdzenie o przyjęciu protokółu, natomiast w dniu 26 sierpnia
2009r.Urząd Gminy otrzymał pismo zUrzędu Wojewodzkiego informujące, że zas1łki
zostaną wypłacone lecz tylko w przypadku stwierdzenia powodzi natomiast W
przypadku stwierdzenia klęski spowodowanej ulewnymi deszczami i gradobiciem nie
zostanie udzielona pomoc w postaci zasiłkow a jedynie kredytów preferency.jnych.
W nawiązaniu do powyŻszej wypowiedzi radny Czesław Sztuk stwierdził , Że cyt.
,, trzeba było to w nazewnictwie dobrze nazwaÓ, Że to była powodź i uzasadnic Że to
nie byĘ opady deszczu teŻ, a|e było to wystąpienie wody z koryt rzek a takie
wystąpienie z koryt było''. Koncząc wypowiedź poinformował, żę w zakresie
nazewnictwa tej klęski naleŻało się równiez skonsultowaó Z ptacownikami gmin
ościennych gdzie zas1łkt z racji powodzi będą naliczafle.
- Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią pisma Prezesa Zarządu
oSP Stopnica dotyczącego odpowiedzi na interpelację radnego Cichonia w sprawie
dzier Żauly w teŻy pr zez T e l e fo n i ę K o m órkow ą Er a.

- sohys wsi Falęcin Nowy Jozef Srek występując w imieniu mieszkańc ow zapytał
kiedy zostanąwypłacone zasiłki z tytułu klęski powodzi. Poinformował, Że z racji cyt.

',wylania kanału'' łąki nie zostaĘ pokoszone straty powstały rownież w zbiorach
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innych płodów rolnych jak buraki pastewne i ziemniaki. Zapytał dlaczego zasiłki
powodziowe wypłacane Sąw gminach ościennych?
W nawiązaniu do wypowiedzi sołtysa Śreka Wójt Gminy poinformował, Że naleŻy
odpowiednio zdefiniowaó klęskę powodzi. Zwrocił uwagę' Że wymienione w
gospodarstwach rolnych straty powstały lecz na skutek nadmiernych opadów deszczu
co nie kwalifikuje to wypłaty zasiłkow natomiast moŻna korzystaó z kredytów.
- sohys wsi Szczytniki Krystyna Walasek poinformował, Że w sprawie funduszu
sołeckiego oficjalnej informacji zUrzędu Gminy sołtysi nie otrzymali.
W nawiązaniu do powyŻszej wypowiedzi Wójt Gminy poinformował, Że fundusz
sołecki jest częścią budzetu gminy' Pieniędzmi dysponuje Wójt przy pomocy Urzędu
Gminy. Srodki funduszu ptzeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we
wniosku danego sołectwa uchwalonego ptzez zebranię wiejskie.
- soĘs wsi Konary Marek Kosmala zapytał czy aktualny jest p|an zagospodarowania
przestrzennego gminy?
odpowiedzi na pytanie sołtysa udzielriła Kierownik Referatu Budownictwa która
poinformowała, Że plan zagospodarowania stracił waŻność a o jego uchwaleniu
zadecyduje Rada Gminy.
odnosząc się do prac wykonywanych przy odmuleniu stawu w Suchowoli sołtys wsi
Suchowola Marek Maj poinformował' Że nte wszystka zięmia została przewieziona na
jego posesję ponieważ częśc ziemt została ptzeznaczona na wzmocnienia wałów na
zbiorniku.
Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, ze Stowarzyszenie
G5 organizuje w dniu 6 listopada 2009r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Stopnicy
spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat składania wniosków w ramach małych
projektów. Poinformowała, Że moŻna uzyskac pomoc finansową w wysokości 70%
kosztów kwalifikowanych nie więcej niz 25 tys. oraz zapoznała z za|<resęm
pr zeznaczen i a Śro dków.
Ad.13 Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodnlczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji po czymuznał sesję za zakonczoną.
Zakonczenie sesji nastąpiło o godz' 12.40
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