
PROTOKÓL Nr XXXVII/2013

z XXXVII sesji Rady Gminy Sobków

odbytej w dniu 28.11.2013 r.

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godz. 1012, a zakończyła się o godz. 1211 w sali

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobkowie.

W sesji udział wzięło 12 radnych na ogólny stan 15 radnych (lista obecności

w załączeniu do protokołu). Ponadto w obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Pani Krystyna

Idzik, Pani Barbara Słoma - Skarbnik Gminy, Pan Piotr Wawer - Sekretarz Gminy, Pan

Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi

i Gospodarki Mieniem, Pan Ryszard Nazimek - Dyrektor ZOEAO.

PRZEBIEG SESJI:

Ad.!

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Szlembarski, który powitał.

obecnych radnych, Wójta Gminy Sobków Panią Krystynę Idzik, gości i na podstawie listy

obecności stwierdzil quorum (lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. Do przedstawionego porządku obrad

uwag nie wniesiono, został on przyjęty 12 głosami "za", głosów wstrzymującym oraz głosów

przeciwnych nie było.

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY:

l. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie protokołu - Pan Augustyn

Eugeniusz.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku "Planowanie

Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci światłowodowej

na działkach będących własnością Gminy Sobków.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy

deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Sobków na lata 2013-2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad zwrotu kosztów podróży

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w gminie

Sobków.

12. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Sobków za rok 2012/2013, w tym

o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy

do zadań własnych Gminy Sobków.

13. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy w Sobkowie

za 2012 rok.

14. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski

17. Zakończenie sesji.

Ad. 3

Na Sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie protokołu powołano radnego - Pana

Augustyn Eugeniusz.

Ad. 4

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie, w związku z czym

Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół pod głosowanie.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 12 głosami "za", głosów wstrzymujących

oraz głosów przeciwnych nie było.

Ad. S

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku "Planowanie

Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach odczytała Pani Ewa Gidel-Stefaniec.

Do projektu uwag nie wniesiono. Został on przyjęty 12 głosami "za",

głosów wstrzymujących oraz przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVII/324/20 13 (załącznik do protokołu ).
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Ad. 6

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - przedstawiła drugi projekt uchwały

i poprosiła radnych o zastanowienie się i przegłosowanie wariantów. Dodała, że jeżeli

zostanie przegłosowany projekt uchwaly o odplatnym udostępnianiu nieruchomości, opIaty

będą pobierana w podobnej wysokości, jak za inne urządzenia infrastruktury technicznej.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - ponowił pytanie z komisji dotyczące

wprowadzenia opłaty. Stwierdził, że to nie są duże pieniądze i naszego budżetu nie poprawią.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że jeżeli gmina wyjdzie

z formą opłaty za swoje nieruchomości to mieszkańcy pójdą za gminy przykładem i w ten

sposób możemy stworzyć sztuczny problem. Urząd Marszałkowski dostał pieniądze

na rozbudowę infrastruktury i gmina powinna umożliwić rozwój tej infrastruktury.

Pan Jan Gajda - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że opłata powinna być wprowadzona

ponieważ operatorzy będą wprowadzać opłaty dla mieszkańców za korzystanie z sieci.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że przygotowywany jest projekt

ustawy ustalający korytarze przesylowe i właściciel nie będzie mógł zabronić

przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej przez swoją nieruchomość. Powiat

Jędrzejowski również ustala opIaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Pan Stanisław Kędzior - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy mamy minimalną stawkę w

tej sprawie.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że można ustalić stawkę

minimalną. Dodała, że mogła w ogóle na sesje rady gminy nie przedkładać projektu

tej uchwały. Tryb postępowania jest określony w takich przypadkach jest ustalony już podjętą

uchwałą Rady Gminy. Ponadto sprawy te regulują przepisy ustawy o gospodarce

nieruchomościami i Kodeksu cywilnego, które mówią że jest to służebność i należy

wyznaczyć rzeczoznawcę aby przeprowadził wycenę, pobrać opłatę oraz umieścić wpis

w księdze wieczystej.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że po pewnym czasie.

przejmie to prywatna firma i mieszkańcy będą musieli placić.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że skoro Pani Wójt

powiedziała, że nie musiała przedkładać na sesję projektu uchwały to znaczy, że "co Pani

chce to daje, a które projekty nie chce to nie daje".

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że jest to radnego

manipulacja słowem i wyjaśniła, że przedstawiła projekt uchwały na sesje aby skrócić termin

załatwienia wniosku inwestora w przypadku gdy urządzenia techniczne będą zlokalizowane
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na działkach stanowiących własność Gminy Sobków. Ustalenie służebności byłoby bardziej

kosztowne dla inwestora i dłuższy byłby okres załatwiania sprawy.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - zapytał, skąd się wzięła stawka I 800

zł.

Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju

Wsi i Gospodarki Mieniem - poinformował, że jest to kwota orientacyjna. Nadmienił,

że radni muszą uchwałą upoważnić Wójta do możliwości wydania zarządzenia.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci światłowodowej

na działkach będących własnością Gminy Sobków odczytała Pani Ewa Gidel-Stefaniec.

Wariant Izostał odrzucony 10 głosami przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących, głosów "za"

nie było.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia

26 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Gminy odczytała Pani Ewa Gidel-Stefaniec.

Wariant IIzostał przyjęty 9 głosami "za", I głosie przeciw, głosów wstrzymujących nie było,

jako:

uchwała Nr XXXVII/325/2013 (załącznik do protokołu).

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawIe obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków odczytała Pani Ewa Gidel-Stefaniec.

Do projektu uwag me wnIeSIOno. Został on przyjęty 12 głosami "za",

głosów wstrzymujących oraz przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVII/326/20 13 (załącznik do protokołu ).

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawIe zmIany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy

deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego odczytała Pani

Ewa Gidel-Stefaniec.

Do projektu uwag me wniesiono. Został on przyjęty II głosami "za",

l głosie wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVII/327/2013 (załącznik do protokołu).

Pan Mariusz Otwinowski opuścił posiedzenie sesji i nie uczestniczył w dalszych obradach.

Ad. 9

Pani Barbara Słoma - Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że po wysłaniu materiałów radnym

Dyrektor ZOEAO przekazał wniosek do budżetu Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym
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w związku z tym do projektu wprowadzone zostały dodatkowe zrmany. Następnie

przedstawiła radnym zmiany jakich się dokonuje w projekcie.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok odczytała Pani

Barbara Słoma.

Do projektu uwag me wniesiono. Został on przyjęty 10 głosami "za",

I głosie wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVII/328/2013 (załącznik do protokołu).

Ad. 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków

na lata 2013 - 2025 odczytała Pani Barbara Słoma.

Do projektu uwag me wniesiono. Został on przyjęty 10. głosami "za",

1 głosie wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVII/329/2013 (załącznik do protokołu).

Ad. U

Pan Stanisław Kędzior - Radny Gminy Sobków - w projekcie uchwały dot. ustanowienia

zasad zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek

pomocniczych w gminie Sobków wyjaśnił, że brakuje sołtysa Sobkowa.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - poinformowała, że sołtys z Sobkowa

nie ponosi kosztów dojazdu natomiast załącznik określający koszty dojazdów dla pozostałych

sołtysów pozostaje taki jaki był w poprzedniej uchwale z 2008 1. W nowym projekcie

uchwały usunięto zapis dotyczący zwrotu kosztów dojazdu w przypadku rozliczeń z tytułu

inkasa, gdyż zostało to zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad zwrotu kosztów podróży przewodniczącym

organów wykonawczych jednostek pomocniczych w gminie Sobków odczytała Pani Ewa

Gidel-Stefaniec.

Do projektu uwag me wniesiono. Został on przyjęty 11 głosami "za",

głosów wstrzymujących oraz głosów przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVII/33 012013 (załącznik do protokołu).

Ad. 12

W punkcie dotyczącym informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Sobków za rok

201212013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie

należy do zadań własnych Gminy Sobków, Pan Augustyn Eugeniusz zapytał Dyrektora

ZOEAO, czy na wypłaty dla nauczycieli wystarczy.
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Pan Ryszard Nazimek odpowiedział, że na dzień dzisiejszy wystarczy środków chyba,

że wystąpi jakieś nieprzewidziane zdarzenie.

Ad. 13

W punkcie dotyczącym informacji o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy

w Sobkowie za 20ł2 rok nie było zapytań.

Ad. 14

Pani Wójt przedstawiła informacj ę o działalności Wójta Gminy Sobków za okres od 26

września do 27 listopada br.

Ad.1S

Interpelacje i zapytania radnych:

Pani Wójt wyjaśniła, że w sprawie interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji, przejechała

zaraz po zakończeniu sesji z Panem Marianem Saletrą i sprawdziła nawierzchnie zgłaszanych

dróg. Na drodze w Sobkowie na której był wiosną przeprowadzany remont cząstkowy, dziury

powstały obok załatanych ubytków w jezdni, a nie w tym samym miejscu. Podobnie była

zgłaszana droga w Kotlicach gdzie na terenie Gminy Sobków droga jest w stanie dobrym

natomiast jest zła nawierzchnia na odcinku położonym już na terenie Gminy Jędrzejów. Samo

zgłaszanie wniosków nie rozwiąże problemów ponieważ na drodze w Sobkowie należałoby

położyć nową nawierzchnię, a na to brakuje środków.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - zapytał, jak wygląda sprawa

z syndykiem w sprawie kanalizacji i czy gmina ma pieniądze w razie gdyby trzeba było

zwrócić.

Pan Stanisław Kędzior - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, ze zgłaszał pół roku temu

problem drogi Karsy - Korytnica. Kilka miesięcy temu kupiła osoba pole na którym

znajdowała się droga która była w jego terenie, w związku z tym właściciel pola zaorał drogę.

Natomiast znajduje się droga obok, ale jest zarośnięta krzewami na odcinku 300 m. Zapytał

również czy będzie remontowana droga Korytnica - Zagórze w 2014 roku.

Pan Ryszard Dębiński - Radny Gminy Sobków - zaapelował, aby w okresie zimy pług

nie wyjeżdżał o godzinie 9-10 tylko wcześniej o 4-5 nad ranem ponieważ ludzie rano muszą

do pracy jechać. Zapytał również czy będzie robione ogrodzenie w Kotlicach.

Pani Małgorzata Nogajczyk - Radna Gminy Sobków - poinformowała, że koło Pana

Kotarowskiego w Lipie został wykopany zbyt głęboki rów i w związku z tym pochyla

się temu Panu płot.

Pan Kazimierz Bawoł - Radny Gminy Sobków - zgłosił duże wyboje na drodze Wola -

Piaski.
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Pan Tadeusz Szczerba - sołtys sołectwa Mokrsko Górne - zwrócił uwagę na zaorywanie

przez niektórych rolników drogi do pól w Mokrsku Górnym. Poprosił o interwencję

w tej sprawie z urzędu.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że już wcześniej informowała,

że kwota wartości robót ustalenia przez rzeczoznawcę została przez Gminę zapłacona.

Dodała, że inne koszty wykazał wykonawca, i takich środków domaga się też syndyk.

Dotyczy to również kwoty ok. 240 tyś. zł. za roboty które podwójnie zostały naliczone,

zarówno w umowie podstawowej, jak i aneksie o budowę przykanalików. Jeżeli Sąd orzeknie

o obowiązku zapłaty, to Gmina będzie musiała zaplanować w budżecie środki. W czasie

prowadzenia budowy popełniono wiele zaniedbań i nieprawidłowości.

W przypadku wniosku radnego Ryszarda Dębińskiego wyjaśniła, że w bieżącym roku został

już rozstrzygnięty przetarg na odśnieżanie dróg. Teren gminy podzielono na okręgi,

a wykonawca musiał zapewnić, że posiada sprzęt i pracowników, tak aby odśnieżanie było

prowadzone w jednym czasie w kilku miejscach na raz. Prace przy odśnieżaniu dróg

gminnych będą rozpoczynane na zlecenie Urzędu Gminy Sobków. Podobna sytuacja była

w ubiegłym sezonie. Sprzęt rozpoczynał pracę o różnej porze, a zdarzały się przypadki,

że uzgadnialiśmy z panem M. Saletrą konieczność uruchomienia sprzętu również po 23.00.

Były tez równie takie sytuacje, że z jednej miejscowości niektórzy mieszkańcy

interweniowali o przysłanie sprzętu, a inni twierdzili, że gmina niepotrzebnie przysyła sprzęt,

bo śnieg jest niewielki.

Odnosząc się do informacji radnego Stanisława Kędzior poinformowała, że sprawdzi czy jest

możliwe wycięcie zarośli przy drodze Korytnica - Karsy. Wyjaśniła, że Gmina nie ma

wystarczającej ilości pieniędzy na zadania własne, gdyż dużo środków musi przeznaczać

na wydatki obligatoryjne, w tym utrzymanie oświaty.

Pan Ryszard Dębiński - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że są to oszczędności

pozorne. Jeżeli wykonawca wyjedzie raz na dzień to będzie się kopał w zaspie od np. siódmej

do dwunastej.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - poinformowała, że Pan z Lipy zgłaszał ten

problem również osobiście w Urzędzie Gminy. Rów ten był wykonywany w 2008 r.

i wówczas, jak stwierdził, nie zgłaszał żadnych uwag. Dodała, że nie jest w stanie załatwić

wszystkich problemowych spraw z poprzednich lat. Wyjaśniła, że budżet na przyszły rok

wyszedł jest zrównoważony. Jest realizowanych dużo drobnych projektów dofinansowanych

ze środków unijnych. Są zbyt małe dochody i Gmina nie ma pieniędzy na spłatę kredytów
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i pożyczek. W bieżącym roku należy tak gospodarować środkami budżetu, a by pozostały

wolne środki, które przeznaczy się na spłatę tych zobowiązań.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - ponowił pytanie z poprzedniej sesji

dot. tego czy Gmina Sobków zapłaciła przedsiębiorcy wywożącemu odpady stale. Ponieważ

może być taka sytuacja, że gmina będzie płaciła odsetki.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - poinformowała, że wykonawca przedstawił

zestawienie odebranych z terenu gminy odpadów, w którym wykazał dużą ilość odpadów

niesegregowanych. Natomiast w zestawieniu tym w porównywalnych i dużo większych

gminach ilość odpadów zmieszanych jest znacznie mniejsza. Dokumentując dostawę tych

odpadów do instancji regionalnej załączył dokumenty potwierdzające odbiór odpadów przez

firmę, której nie zgłosił jako podwykonawcę. W dokumentacji do przetargu szczegółowo

określono tryb zgłaszania podwykonawcy. Mamy dużo problemów z tym wykonawcą.

Dopóki nie będzie prawidłowej dokumentacj i nie możemy zapłacić należności.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy podjęte są już decyzje

o składowaniu odpadów wielkogabarytowych i czy gmina ma już wyznaczone place.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że przetarg na zakup kontenerów

jest już przeprowadzony. Punkt selektywnej zbiórki odpadów planujemy utworzyć na terenie

oczyszczalni ścieków. W Szczepanowie przy głównej drodze znajduje się działka, ale niestety

jest to teren rolny. Aby można było zlokalizować taki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

trzeba najpierw zmienić przeznaczenie tego terenu w Studium, co trwałoby ponad rok czasu.

Ad. 16

XXXVII sesJi Rady Gminy.

Przewodn~Rady Gminy

Stanisł~embarski
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