Protokół Nr XXXIV/2013
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
odbytej w dniu 31 października 2013 roku.
Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10-tej.
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marian Machnik.
Na 15 radnych obecnych było 12, co stanowi 80 % ustawowego składu Rady.
Nieobecni radni: P. E. Stachura, P. Rejek, P. P. Kubicki
W sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy – P. Krzysztof Nowak
Zastępca Wójta – P. P. Kozieł
Sekretarz Gminy – P. E. Wrona
Skarbnik Gminy – P. T. Rak
Radca prawny
Pracownicy Urzędu Gminy
Przewodniczący Rad Sołeckich- wg załączonej listy obecności.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy:
Projekt porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy
w dniu 31 października 2013 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 zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu
Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach
Powiatowej grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Ad. punktu 1.
Otwierając obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy powitał przedstawicieli Urzędu
Gminy, radnych, oraz sołtysów z terenu Gminy Słupia.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 12
radnych, tj. 80 % ustawowego składu Rady Gminy 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 12 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 12 radnych.
Ad. punktu 4.
Informacja Wójta o pracy między sesjami :
Pracownia Urbanistyczno- Architektoniczna ASTA – PLAN z Krakowa P. Staniewicz w dniu
25.10.2013 r przesłała opracowany Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu Gminy Słupia. Podjęcie uchwały odbędzie się na sesji listopadowej
br.
29.10.2013 r odbyło się uroczyste przekazanie wybudowanej sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej relacji Tarnawa, Szałas, Nowa Wieś, Słupia, Rawka, Wywła, gdzie
wybudowano:
- sieci wodociągowej – 19.934 m;
- sieci kanalizacyjnej – 16.914 m
- sieci kanalizacyjnej tłocznej – 3,152 m;
- 2 tłocznie ścieków;
- 2 przepompownie wody;
- 1 studnia pomiarów ścieków.
W miesiącu październiku przeprowadzono remont centralnego ogrzewania w byłym Ośrodku
Zdrowia w Węgrzynowie.
W miejscowości Wywła w budynku komunalnym przystosowano mieszkanie dla P. J.
Kornobis z Węgrzynowa, któremu w miesiącu październiku uległ spaleniu budynek
mieszkalny.
Pracownicy publiczni i interwencyjni przyjęci do pracy za pośrednictwem Urzędu Pracy
wykonali malowanie wszystkich pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy.
Rozpoczęli malowanie świetlicy wiejskiej w Rawce, następnie przystąpią do malowania
świetlicy w Dąbrowicy i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Po przekazaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wywła Firma WODGAZ przystąpiła do
wykonania przyłączy. Termin zakończenia to 30 listopad 2013 roku.
Na dzień 30 października 2013 roku przypis bieżący opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi 100 292 zł, a wpłaty na ten dzień wynoszą 63 867,00 zł, co stanowi
63,68% przypisu.
Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 11 831,00 zł, a
należności do zapłaty w 2013 roku wynoszą 36 425,00 zł.
W miesiącu październiku wystawionych zostało 31 postanowień na wszczęcie z urzędu
postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za II półrocze 2013 r.

Do osób, które nie dokonały opłaty na dzień 30 września 2013 roku wysyłane są upomnienia i
na dzień 30.10.2013 r wystawionych zostało 121 szt. upomnień.
Wpłynęła do urzędu faktura z Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. Z
o.o. w Krakowie za miesiąc wrzesień 2013 r na kwotę 8 398,23 zł za wykonanie usługi
odbioru, transportu i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupia.
W miesiącu wrześniu zostało zebranych 28,88 t odpadów niesegregowanych oraz 6,26 t
odpadów segregowanych.
Wójt przedstawił odpowiedź na pismo w sprawie podziału nieruchomości położonej w
miejscowości Sieńsko.
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach stwierdził, że nie widzi
możliwości dokonania podziału geodezyjnego działki o nr ewid. 219 położonej w Sieńsku, na
terenie której znajduje się park podworski wpisany do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego pod nr. A. 145.
Pozostawienie nieruchomości w jej obecnych granicach pozwoliłoby na właściwe
zagospodarowanie zabytku, w ramach planowanej funkcji i stworzenia na jego terenie
odpowiednich warunków dla mieszkańców Domu Pogodnej Starości. Zlokalizowanie tego
typu placówki na terenie parku podworskiego, w otoczeniu historycznego komponowanego
drzewostanu, byłoby niewątpliwym walorem i atutem.
Ad. punktu 5.
Radny J. Kubicki – zapytał, kto zgłasza kandydaturę rolnika do konkursu rolnika roku w
gazecie, dlaczego nie ma nikogo z naszej gminy;
- podziękowanie za koparkę i przekopanie rowu odwadniającego w Nowej Wsi, obecnie
należy to utrzymać w odpowiednim stanie.
P. Rola – złożył podziękowanie za odbudowę drogi Sieńsko – Rożnica;
- zapytał dlaczego przedszkole w Sieńsku nie otrzymało upomnienia za śmieci, a otrzymała je
OSP, czemu niektórzy mieszkańcy Sieńska otrzymują upomnienia za nie płacenie jednej raty
a inni w ogóle nie płacą za śmieci.
Ad. punktu 6.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy
jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej w ramach Powiatowej grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
Radna P. Bodzioch powiedziała, że uchwała do końca jest niezrozumiana, dlaczego nie są w niej ujęte
wszystkie gminy, na jaki okres będzie zawarte to porozumienie i na jakich warunkach.
Wójt odpowiedział, że nie wiadomo, kto będzie dostarczycielem energii, najpierw musi się odbyć
przetarg, który wybierze dostawcę. Uważa się, że jeżeli będzie większa grupa odbiorców energii, to
będzie ona po niższych cenach.
Nasza gmina ma aktualnie obowiązującą umowę na dostawę energii na 2014 rok, ale nie mamy dalej,
inne gminy być może mają umowy na okres 2014 – 2015.
Porozumienie będzie dotyczyć okresu 2014-2015, my będziemy korzystać z tej energii w 2015 roku.
Trudno jest przewidzieć czy to będzie korzystne, u nas tylko przez rok, przewidujemy, że dla większej
grupy odbiorców powinno być taniej.
Niektóre gminy może już mają umowy na ten okres, my nie zrywamy poprzedniej umowy.
Przewodniczący zauważył, żeby nie było takiej sytuacji, że po przetargu, gdy firma upadnie to cały
powiat nie będzie miał energii.
Wójt odpowiedział, że przy każdej inwestycji ponosi się ryzyko, że firma może upaść.
P. M. Machnik powiedział, że może być taka sytuacja iż energia będzie tania, a przesył drogi.

Wójt zwrócił się z pytaniem do P. prawnik odnośnie kontynuowania obecnej umowy na dostawę
energii na 2014 rok, czy możemy mieć z tego tytułu jakieś kary.
Radca odpowiedziała, że z treści umowy nie wynika iż musimy od początku z niej korzystać,
szczegółowe ustalenia będą zawarte w specyfikacji.
Wójt – warunki przetargu będą określać szczegóły.
„ZA” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Ad. punktu 7.
P. Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów
płatności dla inkasentów.

Wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 6 l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz.391) – Rada
Gminy , w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zobowiązana jest określić
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę warunki miejscowe. W źródłowej uchwale § 5 brzmiał: Pobrane opłaty
powinny być przez inkasenta przekazane na właściwy rachunek bankowy gminy lub do kasy
Urzędu Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) do dnia 7- go następnego miesiąca.
Zmiana § 5 podyktowana jest tym, żeby sołtysi z zebranych kwot w danym miesiącu
rozliczali się do końca danego miesiąca, aby płatnikom nie powstawały zaległości za dany
przypis miesiąca.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
„ZA” – podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Ad. punktu 8.
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Wójt Gminy i pracownicy:
- każdy może zgłosić rolnika do konkursu Echa Dnia na najlepszego rolnika, który organizuje
gazeta;
- odnośnie przekopu rowu w Nowej Wsi, to gdzie się nie dało to nie przekopano.
P. Kozieł – główny ciek rzeczki w Nowej Wsi będzie trudno uregulować, bo prywatni
właściciele nie zawsze chcą wpuścić koparkę na posesję i wyrazić zgodę na przekopanie
rowu. Aktualnie przekazano sprawę geodecie do rozeznania, jeżeli wszyscy się zgodzą
dobrowolnie na uregulowanie ścieku to nie będzie problemu, jeżeli nie to wszystko się
wydłuży;
- odnośnie przedszkola czy płaci za śmieci, Wójt nie jest zorientowany, jeżeli nie ma
upomnienia, to znaczy, że płacą;
- wszystkie podmioty gospodarcze płacą za śmieci.
P. Przewodniczący zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem , czy pismo od konserwatora
definitywnie zamyka drogę do dalszego działania w tej sprawie.
Ad. punktu 9.
Przewodniczący Rady powiedział, że inne gminy składają już fiszki do Urzędu
Marszałkowskiego na inwestycje w okresie 2014-2020; np. Sędziszów złożył na cztery duże
inwestycje, czy u nas też złożono fiszki na inwestycje, na ten okres dofinansowania.
Wójt odpowiedział, że u nas też złożono fiszki na inwestycje, np. ocieplenie szkoły w
Obiechowie, rewitalizację stawu w Słupi, budowę dróg.

P. Przewodniczący – odnośnie wykonania rowów przy drodze Sieńsko – Rożnica, po
rozmowie z prawnikiem ustalono, że zanim przekażemy środki do Starostwa na ten cel, to w
porozumieniu należy zaznaczyć, że przekażemy pieniądze po wykonaniu rowów.
Kolejna sprawa, którą poruszył Przewodniczący to obecność radnych na sesji i pobieranie
diet, ktoś nie przychodzi na sesje, a pobiera wynagrodzenie ( był taki wniosek P. Smogórowej
na komisji), 70% wynagrodzenia dla osoby która notorycznie nie przychodzi na sesje i
komisje a pobiera wynagrodzenie. Będzie zmieniona uchwała odnośnie tej sprawy. Radni
mają brać udział w sesjach i pracować w komisjach Rady.
Przewodniczący pochwalił pracę stażystki, która sprząta i przygotowuje teren świetlicy do
sesji i innych uroczystości.
Wójt poinformował sołtysów i radnych, że będą jeszcze wykonywane oczyszczalnie ścieków
na terenie naszej gminy, dlatego chętni mieszkańcy powinni się na nie zapisywać;
- kolejna sprawa to panele solarne, w grudniu br. będziemy składać wniosek na ich
dofinansowanie, koszt
25% ponosi właściciel, pozostałe 75% stanowić będzie
dofinansowanie.
Wójt zaprosił wszystkich na uroczystości Święta Niepodległości 11 Listopada, na godzinę 12
– na mszę w Słupi, następnie złożenie kwiatów oraz występy dzieci.
10 listopada na mszę w intencji Ojczyzny do Obiechowa na godzinę 11.
Radca prawny w kwestii pisma od Konserwatora odpowiedziała, że z jego analizy wynika, iż
Świętokrzyski Konserwator Zabytków odmawia zgody na podział tej działki. Z informacji
tych wynika, że gdyby nawet był projekt podziału nieruchomości to jego decyzja też byłaby
negatywna.
Ad. punktu 10.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za udział w obradach sesji, po czym
zamknął XXXIV sesję Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej, o godzinie 1110.
Na tym zakończono protokół z XXXIV sesji Rady Gminy.

Protokółowała:
/ I. Seredyka /

Obradom przewodniczył
Marian Machnik

