
P R O T O K Ó Ł   NR 1/2014 

z obrad XXIV sesji  VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko  

odbytej w dniu 7 lutego 2014 roku  

w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy  w Kluczewsku  

 

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

. Na sesji 

obecni radni wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu, Wójt 

Gminy Kluczewsko  –  Rafał Pałka, Sekretarz Gminy – Andrzej Jaśkiewicz, Kierownik GOPS 

– Zdzisława Płonkiewicz. 

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Wanda Popczyk-Fiecek. 

Wójt Gminy poprosił o głos i zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o  projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu 

„Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu zagospodarowanie skweru w 

Kluczewsku, aby rozpocząć procedury przetargowe na jego wykonanie zachodzi potrzeba 

podjęcia uchwały.  

Wniosek o rozszerzenie projektu porządku obrad został poddany pod głosowanie. Za 

rozszerzeniem porządku obrad o w/w  projekt uchwały głosowało 15 radnych (jednogłośnie).  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 

4. Zatwierdzenie porządku obrad. 

5. Przedstawienie projektów uchwał w następujących sprawach: 

 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w 

zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020  

 podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania   „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  

 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  na lata 2014-2020, 

 przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu „Zagospodarowanie skweru w 

Kluczewsku”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

6. Dyskusja. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach  wymienionych w pkt  5  porządku obrad. 

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

9. Zakończenie sesji. 

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady  Wanda Popczyk – Fiecek. 

Ad. 2. Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum XXIV sesji – obecnych 15 radnych – 100 %.  

Ad. 3. Protokół  poprzedniej XXIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez 

poprawek. 

Ad. 4.  Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.  

Ad.5. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej,  która poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana specjalnie ze względu 

na zmianę przepisów zawartych w ustawie z dnia 29.12.2005 roku w zakresie programu 

pomoc państwa w zakresie dożywiania. Przepis ten z dniem 31 grudnia 2013 roku wygasł i 

program dożywiania nie mógł być kontynuowany. Został ustanowiony wieloletni rządowy 



program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania na lata 2014-2020.  Gmina może uzyskać wsparcie finansowe z budżetu państwa 

na realizację zadania własnego jakim jest  przyznanie posiłku, jeżeli przystąpi do programu, 

zagwarantuje swój udział środków finansowych na poziomie 40 % ogólnych kosztów 

programu i podejmie niezbędne uchwały, które są konieczne do jego realizacji, a mianowicie: 

uchwałę ustanawiającą wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania, uchwałę w 

sprawie podwyższenie kryterium dochodowego, oraz uchwałę określającą zasady zwrotu 

wydatków.  Nie podjęcie w/w uchwał może skutkować nie otrzymaniem dotacji z budżetu 

państwa na ten cel, brak możliwości objęcia bezpłatnym dożywianiem dzieci z rodzin, u 

których dochód jest nieznacznie wyższy od kryterium dochodowego, nie byłoby możliwości 

opłacić kosztów posiłku dla dzieci zgłoszonych przez dyrektorów szkół. Corocznie od kilku 

lat na pomoc w formie opłacenia dożywiania dzieciom w szkołach, przyznania zasiłku 

celowego na żywność rocznie wydaje się kwotę 61 tyś. zł, przy udziale środków własnych w 

granicach od 13 do 22 tyś. zł. Z tej pomocy korzysta ogółem 313 osób, w tym 250 dzieci ma 

opłacony posiłek.  

Dlatego podjęcie tych uchwał jest bardzo ważne, aby otrzymać dotację z budżetu 

państwa. Ważne jest również podjęcie tych uchwał niezwłocznie, ponieważ od tego 

uzależniona będzie wielkość otrzymanej dotacji na ten cel, a  dożywianie kontynuowane jest 

cały czas.  

Pani Kierownik poinformowała, że w przesłanych projektach uchwał, był zapis, o 

wejściu w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego, ale po konsultacjach i zasięgnięciu informacji zostało dopisane, z mocą 

obowiązującą od 1 stycznie 2014 roku.   

 Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy,  który przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu 

„Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Ponieważ została zwołana sesja w sprawie pomocy państwa w zakresie 

dożywiania  jest propozycja żeby wprowadzić do porządku obrad w/w projekt uchwały i po 

podjęciu rozpocząć procedury z jego realizacją. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony 

do Lokalnej Grupy Działania – Region Włoszczowski w ramach działania – Odnowa i rozwój 

wsi. Całkowity koszt projektu 298.001,04 zł, wnioskowana kwota pomocy to 170 tyś. zł,  a 

wartość wkładu własnego 128.001,04 zł. Projekt będzie realizowany od lutego do końca 

września 2014 roku. Planowanym celem projektu jest stworzenie nowego atrakcyjnego 

miejsca wypoczynku dla mieszkańców  oraz turystów poprzez zagospodarowanie skweru w 

Kluczewsku. Skwer zostanie wyposażony w stoły do gier towarzyskich, ławki, chodniki, 

ławki, oświetlenie będzie również nasadzenie zieleni. 

Ad. 6. W dyskusji głos zabrali.  

- Radny Pawlik zwrócił się do pani Kierownik z zapytaniem ile wynosi kwota 150 % 

kryterium dochodowego.  

Pani Kierownik wyjaśniła, że są dwie stawki jeżeli jest osoba samotna to 813 zł, natomiast w 

rodzinie 675 zł.  

- Radny Fornal stwierdził, że temat dożywiania jest tematem poważnym. Czy Pani Kierownik 

ma rozeznanie jaka będzie szacunkowa ilość osób, którym będzie przysługiwać zasiłek, jeżeli 

wzrośnie kryterium dochodowe, oraz jak wygląda finansowo udział gminy w dożywianiu.  

Pani Kierownik wyjaśniła, że liczba osób nie wzrośnie w związku ze wzrostem kryterium 

dochodowego, natomiast udział środków własnych gminy wynosić będzie około 24 tyś. zł, 

przy udziale państwa 40 tyś. zł.  

- Radny Barański zwrócił się z zapytaniem w jakiej formie przyznawana jest pomoc dla 

dorosłych.  



Pani Kierownik wyjaśniła, że dzieci otrzymują dożywianie w szkołach, natomiast osoby 

dorosłe otrzymują pomoc w postaci zakupów żywności. 

- Radny Fornal odniósł się do projektu uchwały dotyczącego zagospodarowania skweru w 

Kluczewsku. Nasuwa się pytanie dlaczego dwie duże inwestycje będą realizowane w 

Kluczewsku, jedna budowa szatni wraz z placem zabaw przy stadionie w Kluczewsku oraz 

skwer, a chodnik w Stanowiskach w dalszym ciągu nie zrealizowany. Jeden plac zabaw już 

jest przy szkole. Należy traktować mieszkańców całej gminy jednakowo. 

- Radny Lipiński uważa, że na inwestycje w Kluczewsku zostały pozyskane środki z 

zewnątrz, więc należy je wykorzystać,  natomiast  jeżeli uda się pozyskać środki na chodnik 

w Stanowiskach to będzie budowany. 

- Radny Fornal odniósł się do wypowiedzi przedmówcy i stwierdził, że pozyskanie środków i 

zrealizowanie inwestycji to nie wszystko. Należy mieć środki, żeby to później to utrzymać i 

zatrudnić ludzi do utrzymania obiektów.  

- Radna Herczyńska odniosła się do wypowiedzi radnego Fornala i stwierdziła, że przykro 

słuchać takich stwierdzeń. Place zabaw budowane są dla dzieci, których w Kluczewsku jest 

dużo. Natomiast skwer gdyby był zrobiony dobrze, to nie byłoby teraz tematu. 

- Radna Ławińska stwierdziła, że jej jest również przykro słuchać takiej wypowiedzi radnego 

na temat inwestycji w Kluczewsku i uważa natomiast,  że bardzo dobrze że skwer będzie 

realizowany.  

- Radny Barański  zabierając głos powiedział, że Rada ma obowiązek równoważyć środki dla 

mieszkańców gminy, ale jeżeli się uda pozyskać środki z zewnątrz to należy je wykorzystać.  

- Radna Słoma  powiedziała, że gmina powinna wyglądać ładnie, żeby przyciągać i 

zainteresować turystów. Powinna się rozwijać a nie cofać. 

- Radny Ziółkowski uważa, że należy wykorzystywać środki, które są gwarantowane z 

obszarów wiejskich. Jeżeli zrealizujemy te inwestycje będzie naprawdę ładnie i mieszkańcom 

się będzie podobało.  

- Radny Fornal ponownie zapytał,  dlaczego w jednym roku i w jednej miejscowości będą 

realizowane dwie duże inwestycje. Uważa, że należałoby się wstrzymać z realizacją skweru i 

za jakieś dwa lata o tym pomyśleć, a w tym roku podjąć  inwestycję w parku.  

- Wójt odniósł się do wypowiedzi i stwierdził krótko, że była możliwość pozyskania środków, 

które zostały nam przyznane i mamy miejsce do realizacji inwestycji, należało to 

wykorzystać.  

Ad. 7. Rada przystąpiła do głosowania:  

a) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 

2014-2020  – udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXIV/1/2014 i stanowi załącznik 

nr 2. 

b) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania   „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – udział 

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

podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXIV/2/2014 i stanowi załącznik nr 3.  

c) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014-

2020 – udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXIV/3/2014 i stanowi załącznik 

nr 4.  

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

projektu „Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku”  w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się (radny Fornal). Uchwała otrzymała Nr 

XXIV/4/2014 i stanowi załącznik nr 5.  

Ad. 8. W interpelacjach zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych w sprawie wypełnienia oświadczeń 

majątkowych i złożenie do dnia 30 kwietnia. 

- Radny Lipiński zwrócił się do Wójta z zapytaniem do kogo należy droga Łapczyna Wola – 

Młynek, ponieważ w trakcie ataku zimy nie była odśnieżana.  

- Wójt wyjaśnił, że jest to droga powiatowa.  

Ad. 9. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie sesji 

w dniu 7 lutego 2014  roku. Zakończenie sesji nastąpiło o godzinie 10
55 

.  

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKOLANT:       PRZEWODNICZĄCA RADY: 
 

 

 


