
P R O T O K Ó Ł  NR  1/2013 

z  obrad XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko 

odbytej w dniu 1 marca 2013 roku  

w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy  w Kluczewsku  

 

 Obrady XVIII sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły się o godzinie 10
00 

. Na sesji 

obecni radni wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokółu, Wójt  - Rafał Pałka, 

Sekretarz Gminy – Andrzej Jaśkiewicz, Skarbnik Gminy- Aleksandra Kuzdak, Dyrektor 

KUZG – Krzysztof Ławiński, Kierownik GOZ- Piotr Niewęgłowski,  Dyrektorzy Gimnazjów 

z terenu Gminy, oraz sołtysi wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokółu. 

 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Wanda Popczyk-Fiecek, 

Radny Zbigniew Fornal zgłosił wniosek formalny o wycofanie z proponowanego porządku 

obrad z pkt 3 ppkt i – „projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko”. Na posiedzeniu komisji było zbyt 

mało czasu i jest wiele niejasności, które należy na spokojnie omówić i wyjaśnić. 

Również Wiceprzewodniczący Rady Henryk Pawlik poparł wniosek o wycofanie projektu 

uchwały z obrad sesji, uzasadniając, że na posiedzeniu komisji nie uczestniczył nikt z Zakładu 

Komunalnego aby udzielić odpowiedzi na zapytania radnych dotyczących regulaminu. 

Wójt Gminy uważa, że nie ma żadnych przeciwskazań aby projekt uchwały został wycofany i 

zająć się nim w terminie późniejszym.   

Wniosek został poddany pod głosowanie.  

Za wycofaniem z obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko głosowało 12 

radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. 

Wniosek został przyjęty. 

 Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:  

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 

4. Zatwierdzenie porządku obrad. 

5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy. 

6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok, 

b) funduszu sołeckiego, 

c) upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do delegowania Przewodniczącego Rady 

Gminy, 

d) zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 

Mrowina-Piaski, 

e) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości w Jeżowcu, 

f) przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Stawiamy na aktywność”, 

g) przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji operacji „Zagospodarowanie miejsc rekreacji 

dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz i Bobrowska 

Wola w Gminie Kluczewsko” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” 

h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  z terenu Gminy Kluczewsko, 

i) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko,  

j) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 

oraz sprawozdanie z realizacji programu za 2012 rok,   



k) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 

l) ustanowienia pomników przyrody, 

m) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Kluczewsko lub jej jednostkom podległym 

n) zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Kluczewsko 

o) zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 

p) uchwalenia programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko. 

7. Dyskusja. 

8. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt  6  porządku obrad. 

9. Interpelacje, zapytania  i wolne wnioski. 

10. Zakończenie sesji. 

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Wanda Popczyk-Fiecek. 

Ad. 2. Przewodnicząca stwierdziła quorum obrad XVIII sesji Rady Gminy, obecnych 15 

radnych.  

Ad. 3. Protokół z poprzedniej XVII  sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad. 5. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił  informację z 

działalności od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu  28 grudnia 2012 roku 

(załącznik nr 3). Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 6. Sekretarz Gminy przedstawił projekty uchwał w następujących sprawach: 

a) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko 

na 2013 rok. Zgodnie z a art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  Komisje 

przedkładają Radzie plany pracy.  Zaplanowanych jest 6 posiedzeń sesji, każdą sesję 

poprzedzają posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy. Dodatkowo Komisja 

Rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu gminy za rok ubiegły. W tematyce  

sesji oraz komisji ujęte zostały wszystkie obligatoryjne zadania jakie ciążą na Radzie 

Gminy. Dodatkowo zostało zaplanowane posiedzenie komisji w miesiącu sierpniu 

mające na celu oględziny przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego oraz 

oględziny prowadzonych inwestycji z wyjazdem w teren. 

b) Funduszu sołeckiego. Sekretarz poinformował o wysokości przypadających kwot na 

poszczególne sołectwa w przypadku wydzielenia środków z budżetu gminy na 2014 

rok stanowiących fundusz sołecki, oraz zasady na jakie cele można przeznaczyć 

środki funduszu. Radni po zasięgnięciu opinii sołtysów zdecydują o wydzieleniu bądź 

nie wydzieleniu środków z budżetu gminy na 2014 rok stanowiących fundusz sołecki. 

c) Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko  do delegowania 

Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko  na wyjazdy służbowe oraz ustalenia 

niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Ponieważ Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Fornal, który złożył rezygnację z 

pełnienia funkcji był upoważniony do delegowania Przewodniczącego Rady 

proponuje się aby upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady Mateusza Strychalskiego. 

Proponuje się również określenie stawki za 1 km przejazdu pojazdem niebędącym 

własnością gminy w wysokości 0,60 zł/km.  

d) zapewnienia środków finansowych w 2013 roku na dofinansowanie przebudowy drogi 

powiatowej Nr 0255 T na odcinku Mrowina-Piaski. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pomoc rzeczowa lub 

finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego może być udzielana po 

podjęciu przez Radę Gminy odrębnej uchwały, stąd projekt uchwały w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w 2013 roku w wysokości 160.000 zł na 



dofinansowaniem przebudowy drogi powiatowej Nr 0255 T na odcinku Mrowina-

Piaski. 

e) Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej 

jako działka ewidencyjna Nr 291 o powierzchni 0,10 ha w obrębie ewidencyjnym 

Jeżowiec. W związku ze złożonym wnioskiem mieszkańców wsi  Jeżowiec w sprawie 

zakupu przez gminę działki będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych 

Skarbu Państwa o numerze ewidencyjnym 291 o powierzchni 0,10 ha położonej w 

Jeżowcu i przeznaczenia jej na urządzenie placu zabaw oraz przystanku 

komunikacyjnego. Rada Gminy może upoważnić Wójta do zakupu wymienionej 

działki w drodze udziału w zorganizowanym przez Agencję przetargu i licytowania jej 

do kwoty 5000 zł.  

f) Przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013 pn: „STAWIAMY NA 

AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W celu realizacji projektu Gmina Kluczewsko przeznacza jako wkład 

własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu. Wkład własny 

wynosi: 15.981,00 zł. Projekt „Stawiamy na aktywność „w gminie  Kluczewsko ma celu 

zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym będących klientami GOPS w Kluczewsku. Projekt skierowany jest do 

mieszkańców naszej gminy a w szczególności osób bezrobotnych, nieaktywnych 

zawodowo,  klientów GOPS. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie zawodowe, społeczne 

i finansowe. Jednocześnie otrzymają szansę odbycia staży dla osób w wieku 15-30 lat.   
g) Przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji operacji „Zagospodarowanie miejsc 

rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz 

i Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko” w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”. Dnia 28 maja 2012 roku Gmina Kluczewsko złożyła w 

Lokalnej Grupie Działania wniosek o przyznanie pomocy finansowej na 

zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, 

Komparzów, Dobromierz i Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko. Celem operacji 

jest poprawa jakości życia mieszkańców i ich integracja we wsiach. Wzrośnie także 

potencjał infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Przyjęcie uchwały jest niezbędne w 

związku ze złożonym wnioskiem, który został przyjęty do realizacji.  

h) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  z terenu Gminy Kluczewsko. Ustawa z dnia 16 września 2011 

roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach wprowadziła zmiany w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt  

zobowiązując Rady Gminy do opracowania i uchwalenia w drodze uchwały corocznie 

w terminie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Realizując ustawowy obowiązek został 

opracowany program, który w dniu 31 stycznia 2013 roku został zgodnie z art. 11 a 

ust. 7 ustawy przesłany z prośbą o jego zaopiniowanie do Powiatowego Lekarza 

Weterynarii we Włoszczowie, Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Kielcach oraz 

Kół Łowieckich, które użytkują tereny położone w gminie Kluczewsko. W 

odpowiedzi Koła Łowieckie „Leśnik” oraz „Przepiórka” nie wniosły zastrzeżeń do 

programu. Również Powiatowy Lekarz Weterynarii pozytywnie zaopiniował 

przedstawiony program. Natomiast Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 

zaopiniowało negatywnie przedstawiony projekt programu przedstawiając zarzuty, 

które w programie były rozwiązane. Pozostałe Koła Łowieckie w terminie 21 dni nie 

wypowiedziały się na temat programu. Gmina zawarła umowy z przytuliskiem i 

hotelem dla zwierząt domowych „FUNNY PETS” z Sieradza, Czartki 49 b oraz 

gabinetem weterynaryjnym „Mon-Wet” w Hucisku Przybyszowskim 22 na 

świadczenie usług ujętych w programie.  



i) Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko. W związku z uchwałą Rady 

Gminy w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kluczewsku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w 

sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest potrzeba 

uaktualnienia dotychczasowego regulaminu uchwalonego 29 kwietnia 2005 roku 

zmienionego 26 marca 2010 roku.  

j) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 

2013 rok.  Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 4
1 

 ust. 2 nakłada na Radę Gminy coroczny 

obowiązek uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Gminny Program na rok 2013 jako załącznik posiada plan 

finansowy zadań określonych w gminnym Programie na 2013 rok. W planie  tym ujęte 

zostały zadania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej, 

udzielanie rodzinom z problemami alkoholowymi pomocy prawnej, dożywianie dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, 

profilaktycznej działalności informacyjnej, pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej oraz wspomaganie i 

finansowanie działalności  instytucji służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. Zaplanowane środki w pełni pokrywają realizacje programu. Sekretarz 

Gminy przedstawił również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok (załącznik nr 4). 

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych została powołana 

Zarządzeniem Wójta Nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011 roku, w skład jej wchodzi 7 

osób, a przewodniczącą jest Pani Irena Orzechowska. Komisja w 2012 roku odbyła 6 

posiedzeń, na których  opiniowała wnioski o wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. W roku 2012 wydano łącznie 18 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, w tym 1 jednorazowe. Na realizację programu w budżecie 

gminy przewidziana była kwota 42.401,80 zł, z której wydatkowano 22.680 zł. 

k) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Na terenie Gminy 

Kluczewsko  nie stwierdzono problemu narkomanii, ale ustawa zobowiązuje Radę 

Gminy corocznie do uchwalenia programu oraz ustalenia preliminarza wydatków, 

który na 2013 rok został zaplanowany w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na 

kontynuowanie problematyki zapobiegania narkomanii na zajęciach wychowawczych 

w szkołach na terenie gminy oraz organizowanie programów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży.  

l) Ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Kluczewsko. Zespół 

Nadpilicznych Parków Krajobrazowych – Przedborski Park Krajobrazowy wystąpił do 

Rady Gminy z prośbą na nadanie 7 drzewom statusu pomników przyrody. Projekt 

uchwały zgodnie z ustawą o ochronie przyrody podlega zaopiniowaniu przez 

Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska. Dyrektor zaopiniował projekt uchwały 

pozytywnie zgłaszając kilka drobnych uwag, które zostały wprowadzone. 

m) Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Kluczewsko lub jej jednostkom podległym. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych szczegółowe zasady, sposób i tryb 

umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, 

warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych 



ulg określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 ust. 

3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej projekt uchwały przekazany został celem zaopiniowania Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK przedstawił uwagi, które w 

całości uwzględnione zostały w niniejszym projekcie uchwały.  

n) Zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Kluczewsko. Rada Gminy Kluczewsko na sesji w dniu 29 

czerwca 2012 roku podjęła uchwałę Nr XIV/28/2012 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków. 

Załącznikiem do uchwały był wykaz przystanków, który określał przystanki jako 

jeden przystanek w dwie strony ruchu. Obecnie w zmienionym wykazie uwzględnione 

są przystanki zlokalizowane po prawej i lewej stronie drogi. Zmieniona została także 

częstotliwość uiszczania opłat przez przewoźników za korzystanie z przystanków z 

rocznego na kwartalny.   

o) Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skarbnik, która przedstawiła projekty uchwał:  - 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok tak po stronie dochodów jak i 

wydatków oraz dokonaniu zmian załączników Nr 4 i 5 do uchwały  Nr XVII/51/2012 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. 

p) Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko. 15 marca 2010 roku Rada Ministrów 

przyjęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, którego głównym 

celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz 

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju i likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 

środowisko. W celu realizacji w/w celu został opracowany „Program Usuwania 

Azbestu z Terenu Gminy Kluczewsko”, który został przekazany do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, który stwierdził, że założenia programu 

nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę. 

Po 15 minutach wznowiono obrady.  

Poza porządkiem obrad o głos poprosił przybyły na obrady Pan Krzysztof 

Winiszewski – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zaprosił chętnych radnych 

oraz sołtysów na wyjazd na targi AGRO TECH do Kielc. Wyjazd zorganizowany został przez 

ODR Modliszewice, natomiast autokar zasponsorował Wójt Gminy Kluczewsko.  

Pan Winiszewski zaprosił również rolników do udziału w szkoleniu, które odbędzie 

się w dniach 18-19 marca w Modliszewicach z zakresu dopłat bezpośrednich, oraz do udziału 

w kursie chemizacyjnym, który jest niezbędny dla rolników, którzy we własnym zakresie 

dokonują opryskiwań środkami chemicznymi. 

Rada przystąpiła do realizacji porządku obrad.  

Ad. 7. W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Finansów 

Bożena Ławińska, która przedstawiła stanowisko Komisji  wypracowane na posiedzeniu w 

dniu 26 lutego. Komisja na swoim posiedzeniu szczegółowo zapoznała się z projektami 

uchwał będącymi tematem dzisiejszych obrad. Najwięcej czasu poświęcono funduszowi 

sołeckiemu, gdzie zdania członków komisji były podzielone. Większość jednak opowiedziała 

się za wydzieleniem środków w budżecie gminy na 2014 rok stanowiących fundusz sołecki. 

- Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Chuda, która 

stwierdziła, że komisja na posiedzeniu w dniu 26 lutego bardzo szczegółowo omówiła 

projekty uchwał. Najwięcej czasu poświęcono funduszowi sołeckiemu, gdzie zdania radnych 



na temat wydzielenia w budżecie gminy na 2014 rok były podzielone. Kontrowersje wywołał 

natomiast projekt uchwały w sprawie zakupu działki w Jeżowcu. 

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa Eugeniusz Lipiński odniósł się do tematu 

wydzielenia funduszu sołeckiego, gdzie również nie zostało wypracowane wspólne 

stanowisko komisji i głosowanie odbędzie się według własnego zdania.  

- Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Henryk Pawlik, który 

stwierdził, że wypowiedź będzie w imieniu własnym a nie Komisji. Na początek złożył 

podziękowanie Wójtowi za uregulowanie oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 

wyłączników czasowych, o które od lat jako radny zabiegał. Radny zwrócił się do 

Przewodniczącej Rady z zapytaniem, kiedy powinny być uchwalone plany pracy Komisji 

oraz Sesji. Radny wyraził zadowolenie, że został uwzględniony wniosek w planie posiedzenia 

komisji i sesji o nowelizacji ustawy śmieciowej. Radny odniósł się do zamiaru zakupu działki 

w Jeżowcu i zastanawia się do czego może ona posłużyć, jeżeli jest w kształcie trójkąta 

znajduje się przy drodze wojewódzkiej bardzo (ruchliwej) co można na niej zrobić, na pewno 

nie plac zabaw dla dzieci.  Gdyby działka przylegała do placu Zakładu Komunalnego można 

byłoby ją kupić na powiększenie bazy, a tak mija się z celem zakup. Odnośnie projektów 

unijnych to musimy się zastanowić na ile stać nasz budżet, aby je realizować. Należy podjąć 

decyzję, w którym   momencie przestać wchodzić w kolejny projekt. Co do uchwały w 

sprawie wykazu przystanków został ujęty wniosek z komisji o rozliczenie kwartalne oraz o 

rozszerzenie brakujących przystanków. Przewodniczący uważa, że w sprawie wydzielenia 

środków na fundusz sołecki Rada przed głosowaniem powinna zasięgnąć opinii sołtysów.  

- Następnie głos zabrał Radny Fornal, który uważa, że na posiedzeniu komisji było 

zbyt mało czasu a dużo materiałów, żeby szczegółowo je omówić. Co do funduszu sołeckiego 

to w ubiegłym roku radny głosował za wydzieleniem funduszu, lecz po doświadczeniach z 

ubiegłego roku zdanie zmienia, ponieważ mieszkańcy nie chcą się angażować w sprawy 

społeczne. Obecnie radny jest przeciwny wydzielaniu środków na fundusz sołecki. Co do 

zakupu działki w Jeżowcu  radny uważa, że w Jeżowcu jest działka gminna w innym miejscu 

w dodatku większa, którą  można zagospodarować, więc po co tą małą działkę zamierzamy 

kupować. Co do projektu „Stawiamy Na Aktywność” kolejny projekt, z którego nic nie 

wynika i według radnego mija się on z celem. W sprawie budowy placów zabaw – to gmina 

je buduje ale kto ma o nie dbać. Powinna miejscowość, w której znajduje się plac zabaw, a 

niestety mieszkańcy nie chcą dbać o porządek, tylko uważają, że gmina zrobiła, niech gmina 

dba. W sprawie  ustanowienia pomników przyrody, Park Krajobrazowy nakazuje, aby nadać 

status pomnika przyrody, niestety nie przekazuje środków na ten cel, tylko utrzymaniem 

obarcza gminę. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, radny Fornal uważa, że 

przeznaczenie środków w kwocie 16 tyś. zł za wykonanie projektu skweru w Kluczewsku jest 

stanowczo za drogo, nasuwa się pytanie ile będzie kosztowało wykonanie całego skweru, 

jeżeli sam projekt jest taki drogi.  

- Następnie głos zabrał radny Lipiński, aby na temat potrzeby zakupu działki w 

Jeżowcu wypowiedziała się Pani Sołtys wsi Jeżowiec.  Natomiast w sprawie funduszu 

sołeckiego uważa, że można spróbować wydzielić w budżecie na 2014 rok. 

- Sołtys wsi Jeżowiec wyjaśniła, że sołectwo składa się z 5 części, proponowana 

działka znajduje się pośrodku wsi i jest miejscem, które je łączy. Na działce tej można 

wybudować wiatę dla oczekujących dzieci, młodzieży oraz dorosłych na autobus oraz plac 

zabaw. 

- Następnie głos zabrał radny Łączek, który stwierdził, że mieszkańcy Kluczewska 

rezygnują z funduszu sołeckiego wsi, ale chcą, aby we wsi było zrobione za taką kwotę jaka 

przysługuje z wyliczonego funduszu.  



- Radny Barański stwierdził, że warto spróbować wydzielić fundusz dla 

poszczególnych wsi, jeżeli nie spróbujemy nie będziemy wiedzieli czy można coś zrobić, czy 

też nie.  

- Radny Ziółkowski uważa, że jeżeli większość sołtysów będzie chciała wydzielenia 

środków stanowiących fundusz sołecki, to należy go wydzielić. Natomiast w sprawie placów 

zabaw, to radny uważa, że jeżeli były budowane wcześniej w innych miejscowościach to 

dlaczego nie budować dalej i nie  mają skorzystać dzieci w kolejnych miejscowościach. 

Radny przychyla się również do zakupu działki w Jeżowcu dla potrzeb sołectwa.  

- Przewodnicząca Rady zwróciła się do sołtysów o wypowiedzenie się na temat 

wydzielenia środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok.   

12 sołtysów chce wydzielenia środków na fundusz sołecki. Sołtysi małych 

miejscowości mają wątpliwości, ponieważ za małe środki nie można nic konkretnego 

wykonać.  W związku z powyższym pytali  czy muszą je wykorzystać czy też mogą pozostać 

w budżecie gminy a o potrzeby w sołectwie zwracać się do Wójta. 

Sekretarz wyjaśnił, że nie wszystkie sołectwa muszą wykorzystać fundusz sołecki, 

środki wtedy pozostają w budżecie a inwestycje wykonuje gmina.  

Na obrady sesji przybył Starosta Włoszczowski Pan Zbigniew Matyśkiewicz, którego 

w imieniu własnym oraz zebranych powitała Przewodnicząca Rady i poprosiła o zabranie 

głosu na temat dróg powiatowych. Starosta poinformował, że w budżecie powiatu na drogi 

powiatowe jest kwota 2.200 tyś. zł, która została podzielona dla gmin w stosunku do ilości 

kilometrów w danej gminie. Dla gminy Kluczewsko powiat przeznaczył kwotę 230 tyś. zł. 

jako dofinansowanie na drogę Mrowina-Piaski, przy zadeklarowanym udziale gminy 160 tyś. 

zł. Bieżące naprawy oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozostaje na 

dotychczasowym poziomie. Obecnie władze powiatu zastanawiają się nad zmianą 

dotychczasowej naprawy cząstkowej dróg.  

Pan Starosta poinformował zebranych, że Powiat ostatnio zajmował się sprawą  o 

decyzji PSP o nie  sprzątaniu po kolizjach drogowych, jak również w sprawie pełnienia 

dyżuru przez apteki w nocy, niedzielę oraz święta. Powiat stoi na stanowisku, że we 

Włoszczowie, czyli pośrodku powiatu  powinny był pełnione dyżury nocne oraz świąteczne, 

na co nie zgadzają się apteki włoszczowskie argumentując nieopłacalnością. Starosta 

poinformował zebranych , że we Włoszczowie będzie realizowany projekt pod nazwą park 

młodego naukowca.  

Pan Starosta zwrócił się do zebranych czy mają jakieś zapytania. Jako pierwszy głos 

zabrał radny Pawlik, czy wystarczy zagwarantowanych środków na drogę Mrowina-Piaski 

oraz kiedy przewidziany jest przetarg na tą drogę, w sprawie usuwania zakrzaczeń przy 

drogach powiatowych. Radny zwrócił się do Pana Starosty na temat zimowego utrzymania 

dróg. Droga do Bobrownik bardzo późno jest odśnieżana, dopiero po licznych interwencjach 

w Zarządzie Dróg Powiatowych. Ostatnio posypywanie dróg piachem z solą wyglądały tak, 

że pracownik siedział na samochodzie i łopatą rozsypywał po oblodzonych drogach piasek. 

Pan Starosta wyjaśnił, że na odcinek 1430 m drogi Mrowina-Piaski powinno 

wystarczyć zarezerwowanych środków, okaże sią po przetargu wiosną. Jeżeli chodzi o 

usuwanie zakrzaczeń  to powiat ma do utrzymania 372 km dróg. Jedna godzina pracy 

maszyny do rozdrabniania zakrzaczeń wynosi 18 tyś. zł dlatego są usuwane w sposób 

tradycyjny na wniosek Wójta bądź radnego powiatowego. Należy sygnalizować takie 

potrzeby, a Powiat będzie je w miarę potrzeb i możliwości realizował.   

- Następnie głos zabrała radna Słoma, która zwróciła uwagę na fatalny stan drogi 

Włoszczowa-Kluczewsko oraz, że powinna być wybudowana obwodnica Włoszczowy. 

Radna zwróciła uwagę Panu Staroście, że przystanek BUS w rynku we Włoszczowie znajduje 

się w nieodpowiednim miejscu oraz, że po zmianie organizacji kursów zmieniły się ceny 

biletów za przejazdy busami dla uczniów. 



Pan Starosta wyjaśnił, że był projekt budowy obwodnicy Włoszczowy, dokumentacja 

jednak nie została zakończona ze względu na odwołania mieszkańców. Pan Starosta wyjaśnił, 

o staraniach ze strony starostwa, oraz o przedłużających się procedurach w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę obwodnicy. 

- Następnie głos zabrał radny powiatowy Jacek Zięba, który wyjaśnił, że głosował 

przeciw uchwaleniu budżetu powiatu na 2013 rok, ponieważ proponował ze strony gminy 

Kluczewsko udział 700 tyś. zł aby powiat dołożył 50 % tej kwoty  na drogi. Niestety nie było 

na to zgody. Radny przytoczył słowa Starosty, że środki na drogi zostały podzielone 

proporcjonalnie w stosunku do ilości dróg w gminach, niestety według radnego tak nie jest. 

Radny zwrócił się do Pana Starosty z zapytaniem, czy jeżeli braknie zarezerwowanych 

środków na drogę Mrowina-Piaski aby zakończyć odcinek, to czy Starosta dołoży  50% do 

brakujących środków. Radny zabiegał o ujęcie wykonania dokumentacji na budowę drogi w 

ramach „Schetynówek” Łapczyna Wola – Piaski, niestety bezskutecznie. Radny odniósł się 

do zastrzeżeń w sprawie odśnieżania dróg i stwierdził, że problemy są ponieważ brak jest 

należytego nadzoru. A co do obwodnicy Włoszczowy, to dopóki z terenu powiatu  nie 

będziemy mieli swojego przedstawiciela posła w sejmie lub radnego w sejmiku województwa 

to budowy obwodnicy się nie doczekamy.  

- Pan Starosta odniósł się do głosowania przeciw budżetowi powiatu przez radnego 

Ziębę i stwierdził, że tym samym radny głosował przeciwko przeznaczonym dla Gminy 

Kluczewsko  środkom na drogę Mrowina –Piaski. Obecny podział środków dla gmin powiatu 

jest według radnego niesprawiedliwy, ale gmina Kluczewsko  za rządów poprzednich władz 

dostawała najwięcej.  

- Następnie głos zabrał radny Fornal, który na początek powiedział, że należy 

podziękować poprzednim władzom Gminy oraz powiatu  za starania ile było zrobione dla 

gminy. Radny stwierdził, że w sprawie usuwania zakrzaczeń przy drogach powiatowych od 

lat nic się nie robi mimo ciągłych interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych. Co do 

obwodnicy to radny ma takie same zdanie jak radny powiatowy Zięba, że dopóki będziemy 

głosować na obcych a nie na swoich  przedstawicieli na posłów nie doczekamy się 

obwodnicy. Radny uważa, że w sprawie  poprzedniego planu budowy obwodnicy było za 

mało starań, trwała korespondencja listowna, a należało rozmawiać. Radny uważa, że Rada 

Powiatu nie przeanalizowała dobrze propozycji radnego Zięby  o przyjęcie deklarowanych 

700 tyś.  zł, aby dołożyć 350 na drogi powiatowe na terenie gminy Kluczewsko. Radny 

uważa, że brak należytego nadzoru nad remontami oraz pracami przy drogach powiatowych, 

należałoby wyciągnąć odpowiednie wnioski.  

Radny Powiatowy ponownie zwrócił się do Starosty o zadeklarowanie czy w razie 

potrzeby dołoży środków żeby zakończyć odcinek drogi Mrowina-Piaski. Starosta wyjaśnił, 

że to nie starosta lecz rada decyduje czy dołożyć środków. Starosta zadeklarował 

jednocześnie przychylność o dołożenie w razie potrzeby środków tak aby inwestycja była 

zakończona. Pan Starosta obiecał również wyciągnięcie konsekwencji wobec niesolidnych 

pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. 

W związku z zakończeniem dyskusji Przewodnicząca Rady podziękowała Panu 

Staroście za przyjęcie zaproszenia i udział w obradach sesji oraz  udzielenie wyczerpujących 

odpowiedzi. Pan Starosta opuścił obrady, a Rada przystąpiła do dalszej realizacji porządku 

obrad.   

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę. 

Po 15 minutach wznowiono obrady. 

Ad. 8. Rada przystąpiła do głosowania: 

 a) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy 

oraz stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok, udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem 



uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr 

XVIII/1/2013 i stanowi załącznik nr 5. 

b) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego - udział 

wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 2 głosach przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała otrzymała nr XVIII/2/2013 i stanowi załącznik nr 6. 

c) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy do delegowania Przewodniczącego Rady Gminy na wyjazdy służbowe oraz ustalenie 

niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych - udział wzięło 

15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie, otrzymała nr XVIII/3/2013 i stanowi załącznik nr 7. 

d) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zapewnienia środków finansowych na 

dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0255 T na odcinku Mrowina-Piaski - 

udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XVIII/4/2013 i stanowi załącznik nr 8. 

 e) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy 

Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 291 o powierzchni 0,10 

ha w obrębie ewidencyjnym Jeżowiec - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały 

głosowało 13 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Uchwała otrzymała nr XVIII/5/2013 i 

stanowi załącznik nr 9. 

f) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego 

na rok 2013 pn: „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ”  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.  Uchwała 

otrzymała nr XVIII/6/2013 i stanowi załącznik nr 10. 

g) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji 

operacji „Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach 

Januszewice, Komparzów, Dobromierz i Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko” w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - udział wzięło 15 radnych. Za 

podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała 

Nr XVIII/7/2013 i stanowi załącznik nr11. 

h) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy 

Kluczewsko  - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XVIII/8/2013 i stanowi załącznik nr 12. 

i) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Kluczewsko - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie  otrzymała nr XVIII/9/2013 i stanowi załącznik nr 13. 

j) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok - udział wzięło 15 radnych. Za 

podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała 

Nr XVIII/10/2013 i stanowi załącznik nr 14. 

k) W głosowania nad uchwałą w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii  na 2013 rok udział  wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XVIII/11/2013 i stanowi 

załącznik nr 15. 

l) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie 

gminy Kluczewsko - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 

przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała otrzymała nr 

XVIII/12/2013 i stanowi załącznik nr 16. 



 

ł) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kluczewsko lub jej jednostkom podległym- 

udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie  otrzymała nr XVIII/13/2013 i stanowi załącznik nr 17.  

m) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany wykazu przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko - udział 

wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie otrzymała nr XVIII/14/2013 i stanowi załącznik nr 18. 

n) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  – udział 

wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym się. Uchwała otrzymała nr XVIII/15/2013 i stanowi załącznik nr 19. 

Radny Fornal wyjaśnił, że w sprawie zmian w budżecie gminy nie jest przeciwny, 

natomiast przeciwny jest przekazaniu środków w kwocie 16 tyś. zł na projekt skweru w 

Kluczewsku.  

o) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu z 

terenu Gminy Kluczewsko – udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XVIII/16/2012 i stanowi 

załącznik nr 20. 

Ad. 9. W interpelacjach, zapytaniach i wolnych głos zabrali.  

- Radny Fornal zwrócił się, aby odpowiedź na zgłoszone teraz wnioski  otrzymał na piśmie.  

W sprawie wymiany wyłączników czasowych oświetlenia ulicznego ile kosztował audyt i 

komu zapłacono za jego wykonanie.  

W sprawie wykonanego przetargu na energię elektryczną jakie są korzyści z tego tytułu.  

Jaki jest koszt utrzymania zimowego dróg, cena zakupu piasku, soli oraz piaskarki.  

Jak wygląda sprawa zakupu kamienia w tym roku, czy będzie również przeładowywany oraz 

jaki był koszt przeładunku w roku ubiegłym.  

Ile kosztuje wycena działek w ramach opłaty adiacenckiej.  

Czy gmina zamierza ubiegać się o środki na budowę dróg rolniczych przy udziale Urzędu 

Marszałkowskiego.  

Radny Fornal na zakończenie zwrócił się o odczytanie na sesji zaleceń pokontrolnych RIO. 

- Radny Pawlik  podzielił się swoimi obawami w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków, który to miał być dzisiaj zatwierdzony uchwałą. W projekcie 

uchwały jest zapis, że tracą moc uchwały Nr XXI/23/2005 i  XXVIII/11/2010, w których to 

uchwałach są zasady podłączenia do wodociągi i do kanalizacji oraz została podjęta uchwała 

w sprawie opłaty adiacenckiej, która to opłata bardzo poróżniła mieszkańców danej 

miejscowości nierówności opłat za przyłącze wodno-kanalizacyjne. Nasuwa się pytanie, które 

uchwały są obowiązujące.  

- Radny Ziółkowski uważa, że opłata adiacencka jest opłatą zgodną z ustawą, natomiast 

uchwały wcześniejsze to prawo wewnętrzne gminy.  

- Sekretarz wyjaśnił, że nowelizacja uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków została wykonana na zalecenie prokuratury, która stwierdziła 

nieprawidłowości w regulaminie gdzie widniały zapisy o kwotach opłat za podłączenie do 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Natomiast sprawa samego regulaminu jest sprawą 

Zakładu Komunalnego. 

- Radny   Fornal wyraził ubolewanie, że nie wiedział wcześniej, że na sesji będzie obecny 

Starosta, można byłoby się lepiej przygotować i inaczej poprowadzić dyskusję. 



- Do przedstawionych wypowiedzi ustosunkował się Wójt Gminy.  Na początek zaprosił i 

zachęcił wszystkich do udziału w spotkaniu w dniu 7 marca o godzinie 12
00 

 z firmą, która 

opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W sprawie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbiór ścieków Wójt wyraził 

ubolewanie, że na posiedzeniu komisji nie było mowy a dopiero dzisiaj zgłaszane są takie 

uwagi. A co do opłaty adiacenckiej to właśnie radnemu Pawlikowi powinno najbardziej 

zależeć aby ona funkcjonowała, że względu na zamiar budowy kanalizacji w Bobrownikach. 

Co do kamienia na drogi to postaramy się usprawnić transport, zmieniona zostanie również 

gramatura kamienia. Jeżeli tylko pogoda pozwoli to ruszymy wcześniej z transportem. W 

sprawie projektu „Stawiamy na Aktywność” to środki, które gmina dołoży wrócą z powrotem  

na doposażenie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, na zatrudnienie pracownika socjalnego. 

Wójt wyraził żal, że radny Fornal sprzeciwia się budowaniu placów zabaw w następnych 

miejscowościach gminy. Jeżeli dzieci korzystają już  w kilku miejscowościach to dlaczego w 

innych dzieci mają nie skorzystać.  Co do planu budowy skweru w Kluczewsku to we 

własnym zakresie zrobiony jest obecnie i jak wygląda? Należy wykonać go według 

profesjonalnego projektu, aby w miejscowości gminnej w środku wsi było naprawdę ładnie.  

Wójt poinformował sołtysów, że zawarł ubezpieczenie NW  dla sołtysów, oraz zdecydował o 

ubezpieczeniu dróg gminnych.  

 

  Ad. 10. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca ogłosiła zakończenie sesji w 

dniu 1  marca  2013 roku. Zakończenie nastąpiło o godzinie 14
45 

.  

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKÓLANT :       PRZEWODNICZĄCA RADY:
  

 

 

 

 

 


