
Protokół Nr XX/08

z sesji Rady Gminy w stopnicy odbytej w dniu 30 grudnia 200gr.

W sesji udziałwzięli:
- radni w liczbie 12 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel
- przedstawiciel Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju'

Kierownik Zal<ładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy _ jun Łukasik,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Jvdasz,
- Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita.
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 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

przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 9 grudnia

2008r.
6. Interpelacje i zapytaniaradnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na2009 rok,
b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok,
c) przyjęcia regulaminu wynagtadzanlanauczycieli zatrudnionych w oŚwiatowych

jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na2OO9 rok,
d) przyjęcia regulaminu określaj ącego stawki nauczycielskiego dodatku

mieszkaniowego otaz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych j ednostkach organ izacyjny ch gminy Stopnica na
2009 rok,

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok,

f) przyjęcia Grninnego Programu Przeciw działaniaNarkomanii w Gminie Stopnica
na2009 rok,

g) wynagr adzania prac owników j e dno stek organi zacy iny ch Gminy S topnica,
h) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica ,'orguiirucjami

p ozar ządowym i or az inny mi p o dm i otam i pr ow a d zący mi dzi ał atni ś ć p o Ży tku
publicznego na 2009 rok,

i) zmianw budzecie gminy na 2008 rok ( 3 uchwały).
j) wydatków budzetu gminy, które nie wygas ająz upływem roku budzetowego,
k) zmian w planie finansowym Zakładu Budzetowego na 2008 rok,
l) przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica narzeQz

STOWARZYSZENIA ,,G5'' działająceeo jako Lokalna Grupa Działania,
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ł) podjęcia procedury związanej znadaniem miejscowości Stopnica statusu miasta,
8. Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
I0. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Grniny Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XX sesji Rady
Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocnośó do podejmowania
uchwał (12 radnych).
Ad.z' Do przesłanego radnym porządku obrad Przewo,dniczący Rady Gminy zgłosił
wniosek o wprowadzenie następujących zmian:
- w pkt. i) 3 uchwały w Sprawie zmianw budzecie gminy na 2008 rok.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.
- dodanie w pkt. 7 lit.:
l) przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz
STOWARZYSZENIA ,,G5'"
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.
ł) podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Stopnica statusu miasta,
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad' porządkiem obrad. Z uwagi na
brak dyskusji odczytał porządek obrad po czym przystąpiono do głosowani a. Za
przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.
Ad'3. Protokół r' poprzedniej sesji został wyłozony do wglądu w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy. Przewodnlczący Rady Grniny otworzył dyskusję nad jego treŚcią.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokółu głosowało 12 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złoŻył sprawozdanie z działalności Wójta w
okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady dminy
podjętych na sesji w dniu 9 grudnia 2008r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania'
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania' Za przyjęciem sprawozdania
głosowało 12 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią informacji o realizacji
uchwał'
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowani a. Za przyjęciem informacji
głosowało 12 radnych'
Sprawozdanię oraz inforrnacja stanowi załączn\|< do ninie.jszego protokółu'
Z uwagt na brak dyskusji w punkcie interpelacj e t zapytania radnych przystąpiono do
kolejnego punktu porządku obrad .

Ad.]. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2009 rok
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie ptzyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
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Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2009 rok.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, Że na wniosek radnych uczestniczących w posiedzęniach Komisji
wprowadzono do projektu regulaminu ( $ 13 pkt 1, ppkt 2) zmianę polegającą na
podwyższeniu dodatku za wychowawstwo do 60ń.

Uwzględniając zgłoszony wniosek po odczytaniu projektu uchwały przystryiono do
głosowania.Zaprzyjęciem uchwały głosowało 9 radnych,przeciw 1 radny, 2radnych
wstrzymało się od głosu'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w Sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organtzacyjnych gminy Stopnica na 2009
rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
Zaprzyjęcięm uchwały głosowało 12 radnych'
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok.
Z uwagi fla brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzjałania Narkomanii w Grninie
Stopnica na 2009 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
Zaptzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica Z

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó
pozytku publiczneg o na 2009r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok (uchwała Nr XX/59/08)'
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyięciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok (uchwała Nr XX/60/08).
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
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- w sprawie Zmian w budzecie gminy na 2008 rok ( uchwała Nr XXl61l08).
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie wydatków budzetu gminy, ktore nie wygasają Z upływem roku
budzetowego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie wydatków budzetu gminy, które nie wygasĄą z upływem roku
budzetowego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
- w Sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz
STOWARZYSZENIA ''G5'' działającego jako Lokalna Grupa Działanla.
W dyskusji głos zabra|i:
- radny Gtzegorz Rokosz zapytał ile rocznie wynosiÓ będzie składka członkowska od
Gminy Stopnica?.
W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
poinformowała, że przyjęcie składki członkowskiei w wysokoŚci 0,125 zł. w
przeltczeniu na jednego mieszkanca, w skali roku daje kwotę ok. 12.000 zł.
- radny Krzysztof Zych zapytał czy wszystkie gminy naleŻące do Stowarzyszenla
płacą składkę w takiej samej wysokości orazjakie będą korzyści dla gminy zracjt
członkostwa w Stowarzy szetiu?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinfortnował, ze wysokośó składki
członkowskiej obejmująca gminy na|eŻące do Stowarzyszenia określona została w
uchwale Walnego Zgromadzenia Członkow Stowarzyszen|a ,,G5''. Przypornniał, Że

podejmując uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenta radni mieli na uwadze
szczego|nte mozliwoŚó pozyskania środków na rea|lzację inwestycji na terenie gminy,
gdzie Sama gmina z uwagi na liczbę mieszkańcow nie spełnia okreŚlonych we
wnioskach wymogów' Poinformował, ze Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego
przęzna;zone są dla sektora publicznego, małych przedsiębiorstw i stowarzyszeń.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Przewodn|czący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w
sprawie podjęcia procedury związanej z nadatiem miejscowości Stopnica statusu

miasta.
W dyskusji głos zabralt:
- Sekretarz Gminy Anna Godowska ponownie poinformowała, ze miejscowośó która
ubiega się o nadanie praw miejskich musi spełnió szereg warunków jak: urbanistyczne,
administracyjne, demograficzne, geograficzne i historyczne. Pierwszą czynnością
rozpoczyfiającąprocedurę związanąZ przywroceniem Stopnicy Statusu miasta będzie
przeprowadzente konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stopnica. Zwróciła
uwagę' ze Stopnica nie spełnia wymogow demograficznych, poniewaz miejscowośó
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ubiegająca się o prawa miejskie powinna liczyc co najmniej 2'000 mieszkańców
(obecny stan ludności Stopnicy to 1.281) zktórych ponad 600ń powinno utrzymywac
się z działalności pozarolniczej. Kończąc wypowiedż zwroc\ła się do radnych i
sohysów o pomoc w organizowaniu zebran wiejskich. Podkreśliła, Że d,a|sze czynności
zostanąpodjęte jeŻeli ponad połowa mieszkańcow opowie się za przywróceniem praw
miejskich Stopnicy. JeŻeli nie będzie akceptacji społecznej, wniosku takiego gmina nie
będzie składaó.
Następnie głos zabrał radny lerzy Cichoń który rowniez zwroctł się do radnych i
sołtysów o pomoc w otganizowaniu zebran wiejskich orazpoparcie idei przywrócenia
praw miejskich Stopnicy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystąpiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że od Zarządu oSP w Stopnicy
wpłynął wniosęk w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ocieplenie budynku
oSP. W związku ztym, że wniosek dotyczy budzetu gminy na rok 2009 postanowiono
rozpatrzyÓ go przy omawianiu projektu budzetu. Następnie Przewodniczący Rady
Gminy poinformował, Że Samorządowe Kolegium odwoławcze w Kielcach przesłało
kolejną skargę złoŻoną przez Pana Henryka Kordosa zam' Stopnica dotyczącą
działalności Urzędu Gminy w Stopnicy. Po zapoznaniu się z powyŻszym
postanowiono powiadomió zainteresowanego, Że skarga będzie tematem posiedzenia
najb|iŻszej sesji Rady Gminy.
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek o zakup piasku z solą i składowanie go na
przystankach PKS i przy drogach szczegolnte przy stromych podjazdach celem
zachow anta bezpieczefstw a w okres ie zimowym.
- radny Jerzy Cichoń zapytał czy prowadzono juŻ rozmowy Z p'Górą na temat zakupu
budynku sąsiadującego z Zamkiem w Stopnicy?,
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, Że brak .jeszcze
odpowiedzi na pismo skierowane do p. Góry w sprawie zakupu nieruchomości. W
dalszej wypowiedzi poinformował, Że w związku z ogłoszonym ptzetargiem na
odbudowę Zamku w Stopnicy wpłynęło 10 ofert. obecnie powołana Komisja
przetar gow a spr aw dza złoŻone o ferty.
- sołtys Stopnicy Jan Kolasiński poruszył następujące problemy: poprawy
bezpieczeństwa w okolicach skrzyŻowań drog poprzez ustawienie patroli policji,
zobowtązanie właścicieli budynkow przejętych po zlikwidowanych zakładach pracy
do rozpoczęcla działalności celęm utworzenia nowych miejsc pracy,
W nawiązaniu do powyŻszej wypowiedziPrzewodniczący Rady Gminy przypomniał,
Że ze strony Rady podejmowane są czynnoŚci w zakresie poprawy bezpteczeństwa dla
uzytkowników dróg choóby poprzez ustawienie fotoradaru w okolicach skrzyŻowania
dróg Stopnica-Wolica. W odpowiedzi na drugą częśc pytania poinformował, Że Rada
Gminy nie jest władna zmusić właŚciciela budynku do rozpoczęcia działalności
gospodarczej a jedynie w przypadku prowadzenia działa|ności i tworzeniu nowych
miejsc pracy może zastosowaó ulgi w postaci umorzenia czy zwoLnienia z podatku od
nieruchomości.
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Ad.10 Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji po czymuz.nał sesję za zakoflczoną.
Zakoficzenie sesji nastąpiło o godz. 1 1.00
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