P R O T O K Ó Ł NR 5/2013
z obrad XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko
odbytej w dniu 29 listopada 2013 roku
w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku
Obrady XXII sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły się o godzinie 1000. 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 ZPSz oraz
Gimnazjów z terenu Gminy, oraz sołtysi wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do
protokółu.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Wanda Popczyk-Fiecek, która po
powitaniu zebranych zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Przedstawienie projektów uchwał w następujących sprawach:
 przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
 zmiany Uchwały Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
 wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kluczewsko projektu „e-urządsatysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców” przewidzianym do realizacji w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Kluczewsko,
 podatku od nieruchomości na rok 2014,
 opłaty targowej na rok 2014,
 zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w punkcie 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 Rady stwierdziła quorum obrad XXII sesji Rady Gminy, obecnych 15
radnych.
Ad. 3. Protokół z poprzedniej XXI sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.
Na obrady sesji przybył Wicewojewoda Świętokrzyski – Grzegorz Dziubek, w celu wręczenia
odznaczeń państwowych za długoletnią służbę dla nauczycieli z terenu Gminy Kluczewsko.
Przewodnicząca rady odczytała Postanowienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o
nadaniu medali za długoletnią wzorową pracę dla Małgorzaty Chlebosz, Teresy Tańskiej oraz
Beaty Zięba. Wicewojewoda w imieniu Prezydenta wręczył medale. Życzenia i gratulacje dla
odznaczonych Pań złożyła Przewodnicząca Rady oraz Wójt Gminy, który wręczył również
Paniom bukiety róż. Zebrani nagrodzili odznaczonych brawami. W imieniu odznaczonych
podziękowanie złożyła Beata Zięba.

Następnie zabrał głos Wicewojewoda Świętokrzyski, który poinformował o aktualnej sytuacji
w kraju oraz o dobrej współpracy na linii Wojewoda – Gmina Kluczewsko. Wojewoda
odniósł się do dobrej sytuacji finansowej gminy oraz zapewnił o chęci niesienia pomocy,
gdyby takiej Gmina potrzebowała.
Wojewoda ze względu na ważne obowiązki służbowe podziękował za zaproszenie i opuścił
obrady sesji.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.
Po 10 minutach wznowiono obrady.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na sali obrad znajdują się ozdoby świąteczne
wykonane przez uczniów szkoły podstawowej i Gimnazjum z Dobromierza, a dochód ze
sprzedaży stroików świątecznych Rada Rodziców zamierza przeznaczyć na zakup sztandaru
dla szkoły. Zachęca więc Przewodnicząca Rady do zakupu ozdób świątecznych.
Ad. 5. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił informację z
działalności od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 września 2013 roku
(załącznik nr 3). Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy, który przedstawił projekty
uchwał w następujących sprawach:
a) Przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Wójt
Gminy Zarządzeniem Nr 41/2013 z dnia 29 października 2013 roku zarządził
przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z
organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. Ogłoszenie zapraszające zainteresowane
organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu Współpracy”
zostało w tym dniu wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie
internetowej Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej. Konsultacje zostały
przeprowadzone w okresie od 05 listopada do 12 listopada 2013 roku. W okresie
konsultacji żadna organizacja nie zgłosiła uwag do przedstawionego programu
współpracy.
b) Zmiany Uchwały Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Proponuje się na inkasentów sołtysów poszczególnych
miejscowości oraz pracownika Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego .
Pozostaje możliwość dokonywania wpłat przez mieszkańców lub przelewem na
rachunek bankowy. Jednocześnie ustalone zostaje wynagrodzenie za inkaso w
wysokości 6 % zebranych wpłat z wyjątkiem pracownika KUZG, który inkasa będzie
dokonywał w ramach obowiązków służbowych.
c) Wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kluczewsko projektu „eurząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców” przewidzianym do realizacji
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do zawarcia umowy o
dofinansowanie projektu niezbędne jest podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy
Liderem partnerstwa a Partnerami, natomiast jej podpisanie, powinno zostać
poprzedzone podjęciem uchwał właściwych organów gminy Partnerów. Na etapie
podpisania umowy o dofinansowanie projektu, instytucja ogłaszająca konkurs
wymaga od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiednich
załączników.
d) Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Kluczewsko. W związku z
komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013
roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu miesięcy 2013 roku, która
wynosi 69,28 zł za 1 dt. W projekcie uchwały przesłanej radnym zaproponowano

kwotę 55 zł. Na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy radni proponowali aby
jeszcze obniżyć tę kwotę: na 50 zł, 52 zł, 52,50 zł. Były również propozycje o
pozostawieniu kwoty 55 zł. Wójt Gminy po przeanalizowaniu wniosków proponuje
obniżenie ceny żyta do kwoty 52,50 zł za 1 dt żyta. Po podjęciu uchwały kwota taka
będzie stanowiła podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.
e) Podatku od nieruchomości na 2014 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku ustalono, w I półroczu 2013 roku w
stosunku do I półrocza 2012 roku wzrosły o 0,9 % (MP poz. 595). Górne granice
stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok proponuje się aby zostały podwyższone
do obowiązujących w 2013 roku stawek podatkowych wskaźnikiem 0,9.
f) Opłaty targowej na 2014 rok. Proponuje się wysokość jednorazowych stawek
dziennych opłaty targowej w wysokościach: przy sprzedaży straganowej 25,50 zł,
przy sprzedaży płodów roślinnych 26,00 zł oraz przy sprzedaży zwierząt
inwentarskich 45,50 zł.
g) Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Ad. 7. W dyskusji jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Finansów – Bożena
Ławińska, która przedstawiła stanowisko komisji wypracowane na posiedzeniu w dniu 27
listopada br. Komisja Finansów po burzliwej dyskusji proponuje obniżenie ceny żyta do
kwoty 52,50 zł. Również szeroko dyskutowali członkowie komisji na temat podatku od
nieruchomości. Ostatecznie ze względu na znikomą podwyżkę, bo 0,9 % komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał
bez żadnych uwag.
- Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Chuda, która
stwierdziła, że projekty uchwał w sprawie obniżenia ceny żyta oraz podatku od
nieruchomości budziły wiele kontrowersji wśród członków Komisji. Nie było
jednomyślności, zdania członków komisji były podzielone.
Członkowie Komisji
proponowali, aby nie podwyższać podatku od nieruchomości oraz aby wypośrodkować cenę
żyta na kwotę 52,50 zł. Pozostałe projekty zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte w
wersji zaproponowanej przez Wójta.
- Następnie głos zabrał radny Fornal, który zgłosił oficjalny wniosek o obniżenie ceny żyta na
kwotę 50 zł. Radny wyraził zaniepokojenie dokładaniem środków do oświaty. Na poprzedniej
sesji dołożyliśmy 100 tyś zł. a obecnie proponuje się dołożyć 65 tyś zł.
- Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty – Henryk Pawlik, który stwierdził,
że na posiedzeniu Komisji zwracał uwagę o ulgi w podatku dla rozpoczynających działalność
gospodarczą. Przewodniczący Komisji Oświaty wyraził zdziwienie dlaczego w projekcie „eurząd” biorą udział oprócz gmin sąsiednich gminy Chmielnik i Paradyż. Po uzyskaniu
wyjaśnień od Pana Wójta skład gmin został zaakceptowany, ale niepokoi 15 % udziału
własnego gminy w tym projekcie. Istnieją obawy, że środki te zostaną przekazane z budżetu
gminy.
Ad. 8. Rada przystąpiła do głosowania:
a) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 rok - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała nr
XXII/46/2013 i stanowi załącznik nr 4.
b) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/18/2013 Rady Gminy
Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - udział wzięło 15

radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została podjęta
jednogłośnie, otrzymała nr XXII/47/2013 i stanowi załącznik nr 5.
c) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację
przez Gminę Kluczewsko projektu „e-urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla
Mieszkańców” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki- udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13
radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się radnego Fornala oraz radnego Pawlika.
Uchwała otrzymała nr XXII/48/2013 i stanowi załącznik nr 6.
d) W związku ze zgłoszonym wnioskiem radnego Fornala w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Kto jest za przyjęciem wniosku aby cena żyta wynosiła 50 zł.
Za wnioskiem radnego Fornala głosowało 3 radnych (Fornal, Pawlik, Kłudziak), 12
radnych głosowało przeciw wnioskowi. Wniosek o obniżenie ceny żyta na 50 zł został
oddalony.
W związku z powyższym Rada przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w
sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze gminy Kluczewsko. Za podjęciem uchwały
głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 3 radnych (Fornal, Pawlik, Kłudziak). Uchwała
otrzymała nr XXII/49/2013 i stanowi załącznik nr 7.
e) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok– udział
wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy 2 głosach
wstrzymujących się (Radny Ziółkowski i Lipiński).
Uchwała otrzymała nr
XXII/50/2013 i stanowi załącznik nr 8.
f) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie opłaty targowej na 2014 rok - udział
wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została
podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XXII/51/2013 i stanowi załącznik nr 9.
g) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – udział
wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została
podjęta jednogłośnie, otrzymała nr XXII/52/2013 i stanowi załącznik nr 10.
Ad. 9. W interpelacjach, zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radny Ziółkowski złożył podziękowanie dla władz gminy za wybudowaną piękną drogę - ulicę
Nową w Kluczewsku, woda została odprowadzona i woda deszczowa nie stoi na drodze jak było
dotychczas.
- Sołtys wsi Komparzów Pani Fornal pozazdrościła optymizmu radnemu Ziółkowskiemu i
stwierdziła, że w sołectwie Komparzów jest droga do Dąbrów, gdzie jest nieuregulowany stan
prawny, a mieszkańcy dojeżdżają do swojej miejscowości latem w tumanach kurzu, a zimą w
błocie.
- Radny Barański podziękował za wybudowany plac zabaw w Komornikach i zwrócił się do Wójta,
aby w dalszym ciągu wykorzystywać środki unijne i budować place zabaw dla dzieci w kolejnych
miejscowościach.
- Radny Łączek zwrócił się do Wójta o uregulowanie stanu prawnego ulicy Murarskiej, aby można
było dobudować tam oświetlenie uliczne oraz wybudować chodnik.
- Sołtys Łoszek złożył podziękowanie dla Wójta za położony asfalt we wsi Brzeście.
- Radny Lipiński odniósł się do informacji jaką przedstawił Wójt na temat funduszu sołeckiego w
2014 roku i wyraził ubolewanie, że nie wszyscy sołtysi zdecydowali się na złożenie wniosku.
Zachęcił więc aby w latach następnych wszyscy sołtysi składali wnioski w ramach funduszu
sołeckiego, ponieważ w każdej miejscowości są potrzeby, które można z tych środków
zrealizować.

- Sołtys wsi Komparzów – Fornal Julianna poinformowała, że Koło Gospodyń Wiejskich w
Komparzowie zostało uhonorowane w Konkursie na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich
województwa świętokrzyskiego i zajęło I miejsce w Powiecie. Pani Fornal poinformowała również,
że w konkursie „Rolnik Roku” gospodarstwo, które prowadzi wraz z mężem Zbigniewem Fornalem
i synem Radosławem zajęło II miejsce w Powiecie, a 10 w województwie.
Wójt Gminy wyraził słowa uznania na ręce Pani Fornal Julianny dla Stowarzyszenia Koła
Gospodyń Wiejskich w Komparzowie za kultywowanie lokalnych zwyczajów i tradycji, za godne i
uwieńczone zasłużonym sukcesem reprezentowanie Gminy Kluczewsko w plebiscycie na najlepsze
Koło Gospodyń Wiejskich i zajęcie I miejsca w Powiecie Włoszczowskim. Wójt w dowód
wdzięczności wręczył bukiet kwiatów, natomiast Przewodnicząca Rady składając gratulacje i
życzenia wręczyła list gratulacyjny.
Wszyscy zebrani nagrodzili Panią Fornal gromkimi brawami.
Słowa uznania i gratulacje skierował Wójt dla Radnego Zbigniewa Fornala za wysiłki włożone w
rozwój własnego gospodarstwa rolnego oraz działalność na rzecz poprawy wizerunku rolnictwa i
reprezentowanie Gminy Kluczewsko w Konkursie Rolnik Roku 2013 i zajęcie II w Powiecie
Włoszczowskim i X w Województwie Świętokrzyskim. W podziękowaniu Wójt wręczył list
gratulacyjny a Przewodnicząca Rady wraz z gratulacjami i życzeniami wręczyła bukiet róż.
Również wszyscy zebrani nagrodzili Pana Fornala gromkimi brawami.
Pani Fornal złożyła podziękowania dla poprzedniego Wójta Nowaka Kazimierza, obecnego Wójta
Rafała Pałki, Przewodniczącej Rady Wandy Popczyk-Fiecek, Skarbnika Gminy Aleksandry
Kuzdak za pomoc w reaktywowaniu stowarzyszenia, wszelaką pomoc oraz wspieranie ich
działalności. Zachęciła również panie sołtys do tworzenia kół gospodyń wiejskich w swoich
sołectwach.
Radny Fornal podziękował za propozycje otrzymaną z Urzędu Gminy, aby wziąć udział w
konkursie „Rolnik Roku 2013”. Radny wyjaśnił, że oprócz głosowania „sms” kandydaci byli
oceniani przez instytucje współpracujące z rolnikami. Radny podziękował wszystkim, którzy oddali
na nich głosy, a Pani Fornal poczęstowała zebranych słodyczami.
- Wójt poinformował również, że Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśna Przystań” Pana Leszka
Kutrzyka z Ciemiętnik zajęło I miejsce w Powiecie Włoszczowskim w konkursie na najlepsze
Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku. List gratulacyjny
zostanie doręczony osobiście przez Wójta Gminy.
Ad. 10. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie sesji w
dniu 29 listopada 2013 roku. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1220 .

Na tym protokół zakończono i podpisano.
PROTOKÓLANT :

PRZEWODNICZĄCA RADY:

