
P R O T O K Ó Ł   NR 6/2013 

z obrad XXIII sesji  VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko  

odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku  

w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy  w Kluczewsku  

 

            Obrady XXIII 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, Skarbnik Gminy 

– Aleksandra Kuzdak, Dyrektor KUZG- Krzysztof Ławiński, Honorowy Obywatel Gminy – 

Wiesław Jaszewski,  Dzielnicowy Policji – Rafał Tomczyk, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy 

oraz sołtysi według listy obecności stanowiącej  załącznik nr 2.  

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Wanda Popczyk-Fiecek, która po 

powitaniu zebranych 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 o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 

2014-2017.  

a) głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 

2014-2017.  

7. Przedstawienie projektu budżetu na 2014 rok: 

a) odczytanie projektu budżetu gminy na 2014 rok, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, 

c) przedstawienie opinii stałych  Komisji Rady Gminy, 

d) stanowisko  Wójta Gminy w sprawie opinii i złożonych wniosków, 

e) dyskusja nad projektem budżetu, 

f) głosowanie projektu  uchwały budżetowej na 2014 rok. 

8. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach: 

a) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie  ścieków na terenie gminy Kluczewsko, 

b) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, 

c) zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 

d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2013-2016, 

e) zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na 

okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 

f) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 

Kluczewsko, Rączki i Łapczyna Wola dla Gminnego Klubu Sportowego – GKS Kluczewsko.  

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt 8 porządku obrad. 

11. Interpelacje,  zapytania i wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji.  

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

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

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

poprawek. 

Ad. 4.  Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.  



Ad. 5. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy – Rafałowi Pałce, który 

przedstawił informację od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 listopada br.  (zał. 

Nr 3). Informacja została przyjęta jednogłośnie.   

Ad. 6. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Skarbnik – Aleksandrze Kuzdak, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 

2014-2017.  

a) Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy na lata 2014-2017. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za 

podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 

otrzymała Nr XXIII/53/2013 i stanowi załącznik nr 4. 

Ad. 7. a) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Skarbnik, która przedstawiła projekt 

budżetu gminy na 2014 rok tak po stronie dochodów jak i wydatków.   

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 16.350.108,20 zł, natomiast wydatki w 

wysokości 16.910.208,20 zł z tego wydatki majątkowe 2.033.683,27  zł. W związku z 

przekształceniem Komunalnego Usługowego Zakładu Budżetowego w jednostkę budżetową 

Gminy do projektu budżetu na 2014 rok zostały ujęte dochody i wydatki jednostki budżetowej 

KUZG.  Wielkości przyjęte w projekcie budżetu stanowią wzrost o 15,51 % w stosunku do 

projektu budżetu na 2013 rok.  

b) Pani Skarbnik odczytała dwie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o 

przedłożonym  projekcie  budżetu gminy na 2014 rok i  wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy na lata 2014-2017.   W/w opinie są pozytywne.  

c) Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy o 

przedstawienie opinii komisji wypracowanych na posiedzeniach dotyczących projektu 

budżetu gminy na 2014 rok.   

- Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania – Pani 

Bożena Ławińska, która stwierdziła, że Komisja bardzo szczegółowo zapoznała się z  

projektem budżetu na 2014 rok, który wzrasta w stosunku do roku 2013 o 15,51 %. W 

projekcie budżetu zostały ujęte dochody i wydatki jednostki budżetowej KUZG. 

Zaplanowano zadania majątkowe na budowę kanalizacji, na oświatę, na budowę skweru w 

Kluczewsku oraz budynku rekreacyjnego. Zaplanowano środki na drogi gminne i powiatowe 

oraz dotację dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej. W roku 2014 po raz pierwszy 

zostały zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2014 zostanie w całości 

spłacony kredyt.  

W związku z powyższym Komisja Finansów uważa, że jest to projekt budżetu bezpieczny i 

nie wnosi żadnych uwag, opiniuje pozytywnie i wnosi o jego uchwalenie w wersji 

zaproponowanej przez Wójta.  

- Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Chuda. Komisja po 

szczegółowym zapoznaniu się z projektem budżetu na 2014 rok, około 10 % stanowi budżet 

jednostki KUZG. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysoko0ści 12 %.  

Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet  jest realny do wykonania i zapewnia dalszy rozwój 

gminy Kluczewsko i wnosi o jego uchwalenie w wersji zaproponowanej.  

- Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa – Eugeniusz Lipiński, który 

stwierdził, że Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń do projektu budżetu na 2014 rok i 

opiniuje go pozytywnie.  

- Nie zostało przedstawione stanowisko Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.  

d) Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił stanowisko 

dotyczące projektu budżetu na 2014 rok (załącznik nr 5). W budżecie zabezpieczono środki 

finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 1.175.000 zł z przeznaczeniem na: 

budowę kanalizacji sanitarnej w Łapczynej Woli i Kolonii Mrowina 800 tyś. zł, opracowanie 

dokumentacji i budowę kanalizacji w miejscowościach: Bobrowniki 230 tyś. zł, Bobrowska 



Wola-Kolonia Bobrowska Wola-Miedziana Góra 30.000 zł, oraz Ciemiętniki 30.000 zł 

opracowanie dokumentacji i modernizację oczyszczalni ścieków w Dobromierzu 300 tyś. zł, 

opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy 35 tyś. zł, na budowę systemu 

informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego „e-świętokrzyskie” 85 tyś. zł. 

zabezpieczono kwotę 498.683,27 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. 

Zabezpieczono  dotację dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej 

Stanowiska-Kolonia Mrowina w kwocie 160 tyś. zł. Zabezpieczono środki na remonty dróg 

gminnych tłuczniowych i asfaltowych oraz  asfaltowanie w kwocie 343.208,05. Przewidziano 

dotację dla instytucji kultury wybranej w konkursie na rozbudowę bazy rekreacyjno-

sportowej oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego 200.000 tyś. zł. Na spłatę 

rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Kielcach zabezpieczono kwotę 325.000 zł. 

Przedstawiony projekt budżetu jest realny do wykonania zapewnia dalszy rozwój gminy, 

posiada wszystkie niezbędne wymagane prawem załączniki i został pozytywnie zaopiniowany 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.  

W związku z powyższym Wójt wnosi do Wysokiej Rady o jego uchwalenie w 

proponowanej wersji.  

e)  W dyskusji nad projektem budżetu  głos zabrał radny Lipiński, który powiedział, żeby w 

ramach prac wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego zaangażowany był sołtys i żeby 

wiedział co jest robione w sołectwie a nie urząd się tym zajmował tylko najbardziej 

zainteresowany w sołectwie sołtys.    

f) Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 

rok. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 

przy 3 głosach wstrzymujących się (radny Fornal, radny Kłudziak, radny Pawlik).  Uchwała 

otrzymała Nr XXIII/54/2013 i stanowi załącznik nr 6. 

- Przewodnicząca Rady pogratulowała Wójtowi Gminy przyjęcia uchwały budżetowej i 

życzyła pełnej jego realizacji, a zebrani nagrodzili Wójta brawami.  

- Wójt Gminy – Rafał Pałka podziękował wysokiej Radzie za przyjęcie budżetu w wersji 

zaproponowanej. Złożył podziękowanie radnym, pracownikom Urzędu Gminy za pomoc i 

wsparcie w realizacji budżetu, jak również za krytyczne uwagi kierowane pod adresem Wójta.   

Ad.8. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Sekretarzowi Gminy,  który przedstawił projekty 

uchwał w następujących sprawach: 

a) Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie  ścieków na terenie gminy Kluczewsko. Komunalny Usługowy Zakład 

Gospodarczy w Kluczewsku w dniu 12.11.2013 r. zwrócił się z wnioskiem do Rady 

Gminy Kluczewsko o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Kluczewsko na okres od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. Analiza przedłożonego w dniu 

12.11.2013 r. wniosku Komunalnego Usługowego  Zakładu Gospodarczego potwierdza 

zasadność wystąpienia o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 01.02.2014 r. do 

31.01.2015 r. Podjęcie uchwały nie wywoła zmiany skutków finansowych dla odbiorców 

usług wodociągowo-kanalizacyjnych, świadczonych przez Komunalny Usługowy  Zakład 

Gospodarczy w Kluczewsku wynikających z obowiązującego poziomu taryf. Stosownie 

do zapisu art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 200 l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy, w drodze uchwały przedłuża 

czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o l rok.  

b) Zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na 

2014 rok. Zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy powołuje  

komisje, które przedkładają jej roczne plany pracy. W planach pracy zostały 

uwzględnione tematy, które zgodnie z ustawami powinny być podejmowane przez Rady 



tj. uchwalanie budżetu i uchwał okołobudżetowych, ocena realizacji budżetu za  rok oraz 

za I półrocze, ocena działalności jednostek organizacyjnych, bezpieczeństwa publicznego 

i ochrony p.pożarowej jak również proponowane zmiany budżetowe. 

c) Wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 

Kluczewsko, Rączki i Łapczyna Wola dla Gminnego Klubu Sportowego – GKS 

Kluczewsko. Gmina Kluczewsko złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 

Regionalnego o dofinansowanie bodowy szatni i placu zabaw na stadionie w Kluczewsku 

oraz wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie terenu wokół ruin zboru ariańskiego w 

Łapczynej Woli jak również ogrodzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu przed 

świetlicą w Rączkach. Ponieważ w przypadku dofinansowania projektu wymagane jest 

zachowanie jego 10 letniej trwałości od chwili jego zakończenia, które planowane jest na 

połowę 2015 roku należy wyrazić zgodę na użyczenie określonych nieruchomości na 

rzecz Gminnego Klubu Sportowego w Kluczewsku na okres do końca 2025 roku. 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Skarbnik, która przedstawiła projekty 

uchwał w następujących sprawach: 

d) Ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. 

Ustalono wykaz wydatków majątkowych w kwocie 368.474,98 zł przeznaczonych na 

realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2013 z terminem realizacji do 30 

czerwca 2014 roku. 

           e) Zmian w budżecie gminy na 2013 rok.  Proponuje się zwiększyć dochody i wydatki 

budżetowe o kwotę 151.000  zł.  

          f) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2013 – 

2016. W celu prawidłowej realizacji budżetu gminy przy proponowanych zmianach w 

budżecie gminy należy również dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.  

Po 10 minutach wznowiono obrady.  

Ad. 9. W dyskusji nad projektami uchwał jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji 

Finansów- Bożena Ławińska. Projekty uchwał były tematem obrad posiedzenia komisji, na 

którym były szeroko omawiane. Komisja wyraża zadowolenie z powodu nie podwyższania 

cen za wodę i ścieki.  Do projektów uchwał Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń i opiniuje 

je pozytywnie. 

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Chuda przedstawiła stanowisko dotyczące 

projektów uchwał. Komisja projekty uchwał opiniuje  pozytywnie. 

Ad. 10. Rada przystąpiła do głosowania:  

a) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków na terenie gminy 

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

radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXIII/55/2013 i stanowi 

załącznik nr 7.  

b) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2013  – udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr 

XXIII/56/2013 i stanowi załącznik nr 8. 

c) 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 XXIII/57/2013 i stanowi załącznik nr 9.  

d) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Kluczewsko na lata 2013-2016 – udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem 

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

XXIII/58/2013 i stanowi załącznik nr 10.  



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

stałych komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 

grudnia 2014 roku - udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała Nr XXIII/59/2013 i stanowi 

załącznik nr11.  

f) W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 

położonej w obrębie geodezyjnym Kluczewsko, Rączki i Łapczyna Wola dla 

Gminnego Klubu Sportowego – GKS Kluczewsko - udział wzięło 15 radnych. Za 

podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 

otrzymała Nr XXIII/60/2013 i stanowi załącznik nr12. 

Ad. 11. W interpelacjach zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

- Radny Łączek w związku z planowaną w ramach funduszu sołeckiego wiatą przystankową 

zwrócił się z zapytaniem, czy będzie można  ją wybudować przy drodze powiatowej. 

- Wójt wyjaśnił, że nie powinno być problemu z uzyskaniem pozwolenia.  

- Rady Lipiński zwrócił się do Wójta o sprostowanie informacji, która ukazała się w lokalnej 

prasie, że została wybudowana droga w Kolonii Bobrowska Wola a nie miało to miejsca.  

 

 Na zakończenie Przewodnicząca Rady  złożyła wszystkim zebranym  najlepsze 

życzenia z okazji  Nowego Roku 2014, a wszyscy zebrani  połamali się opłatkiem.   

 

Ad. 12. W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie 

sesji w dniu 30 grudnia 2013  roku . Zakończenie sesji nastąpiło o godzinie 12
00 

.  

 

Przewodnicząca Rady zaprosiła do wysłuchania kolęd  w wykonaniu zespołu „ALE 

BABKI” z Komparzowa. Przewodnicząca Rady wyraziła słowa podziękowania dla zespołu za 

przyjęcie zaproszenia i uświetnienie uroczystości swoim występem. Podziękowała również 

całemu zespołowi za uświetnianie uroczystości i reprezentowania gminy na zewnątrz, 

gratulując jednocześnie zdobycia I miejsca w Powiecie Włoszczowskim na najlepsze Koło 

Gospodyń Wiejskich. W podziękowaniu Wójt Gminy wręczył na ręce Pani Renaty Pikulskiej 

upominek.  

Pani Renata Pikulska w imieniu całego zespołu podziękowała Wójtowi, Radzie za 

zaproszenie i za wspierania ich działalności i życzyła aby Rada w podejmowaniu uchwał 

kierowała się dobrem mieszkańców.  

 

Po wysłuchaniu pięknych kolęd nagrodzonych przez zebranych gromkimi brawami Wójt 

wraz z Przewodniczącą Rady zaprosili zebranych na poczęstunek przygotowany przez Koło 

Gospodyń Wiejskich z Komparzowa.  

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PROTOKOLANT:       PRZEWODNICZĄCA RADY: 
 

 


