Protokół Nr IX/2011
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
odbytej w dniu 26 maja 2011 roku.
Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 1130.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marian Machnik.
Na 15 radnych obecnych było 13, co stanowi 86,66 %% ustawowego składu
Rady.
Nieobecni radni to: Pani Gustawa Trawińska, Pani Iwona Rejek.
W sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy – P. Krzysztof Nowak
Skarbnik Gminy – P. Teresa Rak
Sekretarz Gminy – P. Elżbieta Wrona
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie – P. Zofia Pabian
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi – P. Wiesław Hukowski
Kierownik Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych – P. Sławomir
Stachura
Kierownik GOPS – P. Teresa Wajdzik
Pracownicy Urzędu Gminy
Przewodniczący Rad Sołeckich- wg załączonej listy obecności.
Projekt porządku obrad IX sesji Rady Gminy
w dniu 26 maja 2011 roku.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację szafy
telekomunikacyjnej wraz z przyłączem.

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Jędrzejowskiemu.
10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Ad. punktu 1.
Otwierając obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy powitał dyrektorów
placówek oświatowych, kierownika SZUK w Słupi, przedstawicieli Urzędu
Gminy, radnych oraz sołtysów z terenu Gminy Słupia.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszej sesji
obecnych jest 13 radnych, tj. 86,66 % ustawowego składu Rady i sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad. punktu 2.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji.
Porządek obrad sesji został przez radnych przyjęty.
„ZA” przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad. punktu 3.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez odczytania.
Do protokołu radni nie wnieśli uwag.
„ZA” przyjęciem protokołu w głosowaniu jawnym było 13 radnych.
Ad. punktu 4.
Pan Wójt poinformował o bieżącej pracy związanej z funkcjonowaniem Urzędu
Gminy :
W dniu 16 maja 2011 roku odbył się pisemny przetarg nieograniczony na
dzierżawę działek położonych w Słupi Nr. 302 o pow. 0,17 ha, Nr 304 o pow.
0,18 ha wraz z budynkiem skupu zwierząt.
Złożono dwie oferty:
- oferta Nr 1 na dzierżawę działek w każdy wtorek za kwotę 710,00 zł, oferent
PUH „ KIEL-MIĘS” Jędrzejewski Sebastian;
- oferta Nr 2 na dzierżawę działek w każdy poniedziałek za kwotę 451,00 zł,
oferent – F.H.P.U. Jacek Adamski.
Zostaną podpisane umowy dzierżawne na okres 3 lat.

W dniu 24 maja 2011 r został spisany Akt Notarialny Nr 2194/2011 dot.
zamiany działek w Rawce;
Gmina Słupia jest właścicielem działek Nr 98/2 o pow. 0,1107 ha,
Nr 99/2 o pow. 0,1161 ha
Wraz z budynkiem wiejskim, w zamian za działkę Nr 193/1 o pow. 0,5199 ha.
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawa – SzałasGmina Sędziszów, Nowa Wieś- Słupia Gmina Słupia realizowana przez
Przedsiębiorstwo Budowlane „ BUDO- MONT” Sp. z o.o. z Łańcuta.
Końcowy odbiór odbył się 29 kwietnia 2011 roku.
Wartość robót zgodnie z umową wyniosła 5 943 840,00 zł brutto w tym:
- kanalizacja – 3 591 802,00 zł
- wodociąg - 2 352 038,00 zł
- wybudowano kanalizacji – 10 368,16 mb
wodociągu – 12 844,45 mb
ogółem koszt inwestycji wg umowy z Urzędem marszałkowskim wynosi:
6 447 865,65 zł
z tego dofinansowanie z RPO ( Regionalnego Programu Operacyjnego) –
3 868 719,39 zł
z budżetu Gminy – 2 579 146,26 zł.
w dniu 05.05.2011 r odbył się drugi przetarg w formie zapytania o cenę na
remont kanalizacji sanitarnej w Słupi.
Został wybrany Zakład Robót Wodno- Kanalizacyjnych Spółka z
odpowiedzialnością Cywilną Jana i Teresy Pieniążek z Przeworska na kwotę
brutto – 64 088,41 zł z terminem zakończenia do 30.05.2011 r.

Ad. punktu 5.
Pani Bodzioch M. – zapytała o zezwolenie na wycięcie akacji na Kopcu
Wolności w Raszkowie, czy jest decyzja pozytywna czy negatywna;
- zwróciła się o założenie jeszcze jednej lampy w Raszkowie;
Pan Kubicki J. – zasygnalizował, że coś należy zrobić z rzeczką w Nowej Wsi;
-zapytał , czy wiadomo coś na temat przyłączy.
Pani Smogóra I. – poprosiła o informację odnośnie pomocy socjalnej dla
uczniów, jakimi rachunkami winni się rozliczać rodzice, vatowskimi fakturami
czy zwyczajnym rachunkiem lub oświadczeniem;
-kolejne zapytanie dotyczyło BOS, kto przejął obowiązki po Pani Gregorczyk i
Pani Kot;
-zasygnalizowała o zawaleniu się części chodnika i powstałej dziurze, trzeba
interweniować.

Pan Hukowski W. – powiedział, że wodociągi są zrobione, ale na razie nie
można z nich korzystać, kiedy popłynie woda, której dalej nie ma w szkole.
Pan Krupa M. –zapytał co z przydomowymi oczyszczalniami ścieków;
Pani Smogóra I. – zwróciła się z zapytaniem, kto gościł w naszej świetlicy we
wtorek, bardzo zanieczyszczono pomieszczenia, emerytki musiały sprzątać;
Pani Dzięcioł – poprosiła o informację w temacie, czy można przywieźć
szambo do oczyszczalni ścieków do Słupi;
Pan Rola M. –zapytał, jak wygląda sprawa podłączenia darmowego Internetu z
Trzcińca;
-następnie, jak daleko z zakupem samochodu;
- do kogo składać zamówienia o szlakę.
Ad. punktu 6.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Gminy.
„ZA” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Ad. punktu 7.
Skarbnik Gminy Przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy w
2011 roku.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę
104 684,00zł oraz zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o
kwotę 386 208,07zł wynikającą z następujących pism: - Pisma Wydziału
Finansów i Budżetu ŚUW nr FN.I.3111.4.31.2011 z dnia 12 maja 2011r. o
zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 12 529,00zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Umowy Nr 4/2011/P ze Starostą Jędrzejowskim o zorganizowanie prac
interwencyjnych
w
ramach
projektu
„NOWY
HORYZONT”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa- zatrudnienie 3 osób na okres od
01 kwietnia 2011r. do 30 września 2011r.-dofinansowanie 740,00zł miesięcznie
do każdego bezrobotnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz
części faktycznie opłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia
społeczne od kwoty refundowanego wynagrodzenia.
- Porozumienia Nr 7/2011 w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych z
dnia 08.03.2011r. ze Starostą Jędrzejowskim na organizację dla 15 osób prac
społecznie użytecznych w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 lipca 2011r.
- Aneksu do UMOWY RAMOWEJ nr UDA-POKL.07.01.01-26-082/08-00Projektu systemowego „Nasi sąsiedzi nie są sami” podpisanego dnia

11.05.2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Biurem
Rozwoju Regionalnego i Gminą Słupia Jędrzejowska / Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej.
- kwota przeznaczona do realizacji w 2011r.- 66 588,00zł Zmniejszenia
dochodów i wydatków budżetu dokonuje się w związku z otrzymaniem na
podstawie UMOWY DOTACJI z Wojewodą Świętokrzyskim na
dofinansowanie usuwania skutków powodzi spowodowanej przez ulewne
deszcze kwoty 100 000,00zł.( kwota zakładana wcześniej w planie 464
422,00zł)
- rezygnacji z realizacji Projektu „ Radość ponad wszystko”, czyli
Ogólnopolskie Spotkanie Kabaretów Wiejskich Słupia 2011” w Programie
„Leader w ramach PROW 2007-2013”
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr. FN.I.3111.4.37.2011 z dnia 19 maja
2011r. o zwiększeniu planu dotacji celowej w kwocie 203 082,00zł do
wykorzystania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2011r.
- przeniesień planu wydatków budżetu wynikających z potrzeb jednostek
organizacyjnych realizujących zadania.
Pan Krupa M. – zapytał, dlaczego wartość niektórych dróg przeznaczonych do
remontu jest bardzo wysoka, albo bardzo zaniżona.
Pan Wójt odpowiedział, że wartość drogi do Pana Czarnego jest tak wysoka, bo
tam musi być wykonane odwodnienie terenu.
Przyjęte kwoty zostały zaplanowane do budżetu przez poprzedniego Wójta,
niektóre są nierealne do wykonania, zrobi się tyle na ile wystarczy środków.
„ZA” podjęciem uchwały glosowało 13 radnych.

Ad. punktu 8.
Pani Rokicka M. – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na
lokalizację szafy telekomunikacyjnej wraz z przyłączem.
Poinformowała, że Rada Gminy wyraża zgodę na wydzierżawienie działki Nr
472/3 położonej w Starym Węgrzynowie na okres powyżej 3 lat z uwagi na fakt,
że Telekomunikacja Polska S.A. dzierżawi w/w działkę od 1999 roku i na tej
działce usytuowany jest kontener w którym mieści się centrala telefoniczna.
„ZA” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Ad. punktu 9.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

W ramach remontu dróg powiatowych na 2011 rok, powiat jędrzejowski
przystępuje do realizacji zadania „ Remont drogi powiatowej Nr 195
( Małoszyce) gr. Woj. Święt. Dąbrowica- Obiechów- Węgrzynów- Raszków” w
miejscowościach Obiechów, Dąbrowica.
Zakres realizacji tego zadania na naszym terenie uzależniony jest od
przekazania środków finansowych Powiatowi Jędrzejowskiemu jako udziału
własnego. Droga w tym obszarze jest w bardzo złym stanie technicznym, w
związku z powyższym działając w interesie mieszkańców gminy Słupia
Jędrzejowska podjęcie tej uchwały uznaje się za zasadne.
Pani Bodzioch M. zapytała, czy gminę stać na dofinansowanie tej drogi.
Wójt odpowiedział, że gdy nie dołożymy, to nie będzie budowy, cały koszt
drogi to kwota 300 tys. zł ( 150 tys. zł gmina i 150 tys. zł powiat).
„ZA” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Ad. punktu 10.
Pani Bodzioch M. – zwróciła się z pytaniem, czy byłaby możliwość aby obkosić
teren w centrum wsi w Raszkowie oraz koło Kopca.
Pan Stachura S zapytał, kto za to będzie płacił, dotąd Zakład tego nie wykaszał.
Pani Dzięcioł J. – zasygnalizowała, że w związku ze Świętem Kościuszkowskim
w Wywle też należy odczyścić dojazd do Kopca.
P. Krupa M. – podziękował za wykonanie drogi w pierwszym Jasieńcu i za
wykonanie większego przepustu.
Wójt powiedział, że część tej drogi została wykonana, jak będą środki to zrobi
się więcej.
Pan Rola M. – poinformował, że sołtysi dostali wykaz osób z danego sołectwa z
prośbą o wykonanie korekty , kto faktycznie zamieszkuje.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Misjonarzy ze Świętokrzyskiego
Krzyża, o wsparcie na remont wieży na tym Kościółku.
Świętokrzyska Izba Rolnicza sygnalizuje zapraszanie na sesję jej
przedstawicieli.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że odbędzie się Msza Św. w
intencji pracowników samorządowych i serdecznie na nią zaprasza;
- odbył się Dzień Ziemi – dla młodych ludzi od dzieciństwa wpaja się pewne
zasady;
- Gimnazjum Publiczne w Słupi zorganizowało piękną wieczornicę poświęconą
Janowi Pawłowi II;
- w ostatnich dniach wystąpił kabaret wiejski, wzięło w nim udział wielu
mieszkańców gminy;
-przysłano wnioski pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej z Kielc;
- zgłosił się przedstawiciel firmy w sprawie budowy farmy wiatrowej na terenie
gminy.

Wójt poinformował, że zgłosił się zainteresowany zakupem szkoły w
Raszkowie.
P. Rokicka M. poinformowała, że w miesiącu kwietniu odbył się pierwszy
przetarg na sprzedaż tej działki.
Obecnie jest zainteresowany zakupem, czy będziemy obniżać wartość w drugim
przetargu.
Wójt powiedział, że może należy obniżyć z 5% wartości, aby wyjść naprzeciw
kupującemu. Byłaby to kwota około 353 tys. 400 zł.
Rada Gminy postanowiła obniżyć wartość nieruchomości o 5% wartości i w
jednym dniu przeprowadzić przetarg na sprzedaż szkoły i negocjacje o cenę
odnośnie sklepu w Raszkowie.
„ZA” głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radcy prawnego o nadzór nad tym
przetargiem i negocjacją.
1 czerwca 2011 roku w Gimnazjum Publicznym w Słupi odbędzie się mecz
towarzyski między samorządowcami, a uczniami.
Wójt zaprosił wszystkich na Rajd Kościuszkowski, który odbędzie się 6 czerwca
2011 roku, będzie to już X Rajd na Szlaku Kosynierów okolic Szczekocin z
okazji 217 rocznicy bitwy T. Kościuszki pod Szczekocinami.
Pan Hukowski W. zaprosił wszystkich na organizowany festyn rodzinny z
okazji Dnia Dziecka, będzie dużo atrakcji i zabaw.
Podziękował również Panu Przewodniczącemu Rady za docenienie ich pracy
przy organizacji okolicznościowych imprez.
Pan Kozieł P. powiedział w uzupełnieniu do harmonogramu osób wykazanych
do płacenia za śmieci, że prosi o weryfikację tych mieszkańców;
- kolejna sprawa w temacie budowy wiatraków, to zainteresowany może to
robić zgodnie z obowiązującymi przepisami, podaje się numer działki, sprawdza
czy można ten rodzaj inwestycji tam wykonać;
- sprawa przyłączy – woda jest w hydrantach, ale nie ma ustalonej ceny za nią,
przyłącza – jest kosztorys inwestorski, jest wykonany przedmiar robót, to idzie
do przetargu.
Wójt powiedział, że przepisy są bardzo niespójne, każda gmina praktycznie robi
źle.
Pani Rokicka M. – poinformowała, że Świętokrzyska Izba Rolnicza ogłasza
konkurs na temat: „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku”.
Ad. punktu 11.
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Wójt Gminy i pracownicy:
- odnośnie zezwolenia na wycięcie drzew, to przyszło pismo ze Starostwa o
wszczęciu postępowania w sprawie;
- w sprawie oświetlenia w Raszkowie ( Pan Jacek Złamek złożył wniosek o
oświetlenie),

Wójt ma inny pomysł na oświetlenie, my płacimy 120 tys. zł rocznie za
oświetlenie, inne urzędy zmniejszają natężenie tych lamp, w przyszłym roku
należy nas też to zmienić, np. z 250 W na 50W,
- Pani Boryka E.- wyjaśniła, że przy pomocy socjalnej w formie stypendium
muszą być vatowskie faktury;
- przy wyprawce szkolnej do podręczników – mogą być paragony, rachunki,
oświadczenia;
-Wójt poinformował, że w BOS, Pani Janas pełni funkcję księgowej i kadrowej;
- nie można dowozić ścieków do oczyszczalni, technicznie jest to niemożliwe,
gdyż oczyszczalnia ma przepustowość 78 m3/ na dobę ( 8 beczek dziennie).
Osoba, która chciałaby wykonywać takie usługi, musi posiadać zezwolenie
Wójta;
- e-świętokrzyskie, u nas będzie od Moskorzewa,
- 30 maja 2011 roku zostanie podpisana umowa na kredyt z PKO Kraków, -przygotowana jest specyfikacja na zakup samochodu i zostanie ogłoszony
przetarg na jego zakup.
Ad. punktu 12.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za udział w obradach sesji,
po czym zamknął IX sesję Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej, o godzinie
1420.
Na tym zakończono protokół z IX sesji Rady Gminy.
Protokółowała:
/ I. Seredyka /
Obradom przewodniczył
Marian Machnik

