
Rada Gminy w Waśniowie

Protokół nr IX/2019
z posiedzenia Sesji Rady Gminy w Waśniowie

odbytego w dniu 28.06.2019r.

Posiedzenie odbyło się na Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Waśniowie.
Obrady rozpoczęto 28 czerwca 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 11:24 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

Obecni:

l. Tadeusz Buczkowski
2. JaHlłsz Blłgajski
3. Mirosław Cham era
4. Krzysztof Chojnacki
5. Janusz Jop
6. Marek Kaezmarski
7. Piotr Kwaśniak
8. Dariusz Nowak
9. Andrzej Ostatek
10. Łukasz Pawłowski
11. Mariusz Sala
12. Danuta Serwicka
13. Krzysztof Surowiec
14.Małgorzata Ślusarz
15. Małgorzata Wzorek

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Chamera otworzył dziewiąte posiedzenie Rady
Gminy, piąte tegoroczne i poprosił o sprawdzenie quorum.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie sprawdzenia quorum uzna! posiedzenie za prawomocne,
gdyż na 15 Radnych obecnych w chwili otwarcia było 13 Radnych. Przewodniczący powitał
panią Iwonę Spychaj, Sekretarz Joannę Zajączkowską, Dyrektor PSP w Boleszynie
Mirosławę Nowicką, Dyrektor Gimnazjum w Waśniowie Grażynę Majewską, Dyrektor PSP
w Waśniowie Bożenę Grzesik, Dyrektor PSP w NO\vym Skoszynie Beatę Wiącek Dyrektor
PSP w Mominie Barbarę Poreckowską, kierownik Gminnej Biblioteki Barbarę Kozłowską,
dyrektor GOKiS Małgorzatę Nieckarz-Zapala, GOPS Małgorzata Kasicka, Skarbnik
Bogumiła Bugaj, kierov,'I1ik CUW Iwona Wiśniewska, kierownik Referatu Technicznego
Marek Kolodziński, kierownik GZOZ w Waśniowie Renata Lipka, Wójt Krzysztof Gajewski,
sołtysów oraz radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad.

l. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.



3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta o działaniach między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale

Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019 - 2023.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2019 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji na ratownicze
badania archeologiczne neolitycznego cmentarzyska megalitycznego w miejscowości
Garbacz (kopiec 4B), gmina Waśni ów, woj. Świętokrzyskie, zagrożonego
współczesną gospodarką rolną, wpisanego do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego pod Nr rej. 7 I dział Aa decyzją z dnia 18.09. I986r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w udzielania dotacji na prace konserwatorskie
i restauratorskie kamiennej kropielnicy i chrzcielnicy w Kościele Paralialnym pw. Św.
Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach wpisanego do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego pod. Nr rej. 54 B decyzją z dnia 13.12.2004r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy linansowej dla Powiatu
Ostrowieckiego.

I l. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum w Waśniowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia
Gimnazjum w Waśniowie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów oraz określenia granic obwodów
publicznych szkól podstawowych, od I września 2019 roku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania
zgłoszonych kandydatów na ławników.

15. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Waśniów za 2018 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

Waśni ów.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY

uchwały
ze

17. Rozpatrzenie projektu
linansowego wraz
WAŚNIÓW za 201 8r.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
WAŚNIÓW.

19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.
Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został przesłany radnym zgodnie

z tenninem statutowym. Zapytał, czy mają jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący
poddał porządek obrad pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.
Wvniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GLOSU: O, NIEOBECNI: 2
Wvniki imienne:
ZA (13)



Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został zwyczajowo wyłożone godzinę przed rozpoczęciem

obrad oraz jest dostępny w Biurze Rady. Radni mogli zapoznać się z jego treścią.
Przewodniczący zapytał, czy radni mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do jego treści. Radni
żadnych pytań nie mieli. Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wvniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wvniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie

Ad. 5. lnfonnacja Wójta o działaniach między sesjami.
Wójt Gminy Krzysztof Gajewski dokonał szczegółowego sprawozdania z prac i spotkań

'wykonanych w czasie pomiędzy sesjami, m. in.:
- o 1200 odbędzie się podpisanie umów na boiska sportowe i doposażenie klas szkół w

Boleszynie i Nowym Skoszynie
-dol. przejęcia zadań program "Czyste powietrze"
- tennomodemizacja budynków na terenie Gminy
- droga Witosławice w kierunku od Wronowa
- podpisanie umów na e-pracownie dla PSP Waśniów i Momina
- drogi: remonty cząstkowe, koszenie rowów, ściągnięcie poboczy,
- zgłoszenie gminy do skutków nawalnego deszczy
- usuwanie azbestu
- środki wsparcia dla OSP: z Urzędu Marszałkowskiego (remonty) oraz WFOŚiGW

(zakupy)
- umowy na boiska szkolne
- koncepcja zagospodarowania placu przed ośrodkiem zdrowia w Garbaczu, OSP

w Garbaczu, oraz placu przed remizą w Witosławicach
- oświata: wyniki egzaminów

Przekazanie podziękowań i gratulacji pani Iwonie Spychaj, która wygrała plebiscyt
nauczyciel przedszkolny roku 2018 w powiecie ostrowieckim
- deszcz nawalny - zgłoszenie do Zarządzania Kryzysowego teren w obszarze gminy
- prowizja sołtysów
- Zjazd Sohysów w Wąchocku oraz wręczenie gratulacji dla wyróżnionych sołtysów
- regulacja prawna stanów dróg
- apel, aby nie nadużywać wody



Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr
IV/23/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019 - 2023.

Przewodniczący poinformował, że pani Skarbnik szczegółowo wyjaśniała uchwałę na
komisjach. Zapyta! czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący poddał
projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/23/2018
Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019 - 2023.
Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera. Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka.
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2019 rok.

Przewodniczący wyjaśnił, że projekt tożsamy z projektem poprzednim, był szeroko
omawiany na komisjach tematycznych. Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś
pytania. Pytań nie było. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019
rok.
Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji na ratownicze badania
archeologiczne neolitycznego cmentarzyska megalitycznego w miejscowości Garbacz (kopiec
4B), gmina Waśni ów, woj. Świętokrzyskie, zagrożonego współczesną gospodarką rolną,
wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod Nr rej. 71 dział Aa
decyzją z dnia 18.09.1986r.



Przewodniczący wyjaśnił, iż to kolejny projekt uchwały, ponieważ gmina co roku
zdecydowała się dotować te stanowiska. To nasza tożsamość i jesteśmy ciekawi.
Poinformował o pomyśle aby prowadzący na jednej z sesji pod koniec sezonu
wykopaliskowego przedstawili koncepcję założenia i historię udokumentowaną na podstawie
wykopalisk.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący
poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji na ratownicze badania
archeologiczne neolitycznego cmentarzyska megalitycznego w miejscowości Garbacz (kopiec
4B), gmina Waśniów, woj. Świętokrzyskie, zagrożonego współczesną gospodarką rolną,
wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod Nr rej. 71 dział Aa
decyzją z dnia 18.09.1986r.
Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie
i restauratorskie kamiennej kropielnicy i chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana
Chrzciciela w Grzegorzowicach wpisanego do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego pod. Nr rej. 54 B decyzją z dnia 13.12.2004r.

Przewodniczący wyjaśnił, że jest to naj starszy zabytek na terenie gminy Waśniów.
Projekt realizowany na podstawie dotacji do istniejącego już projektu ochrony zabytków.

Wójt dodał, że dofinansowanie z samorządu wynosi 7100zł. Pozostałe obiekty wpisane
do rejestru: kościoły Momina, Waśniów, Grzegorzowice, Góra Witosławska mogą korzystać
z wsparcia środków z Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wsparcie 6800 zł od
Konserwatora Zabytków. Wójt poinformował iż wykonywany jest program ochrony
zabytków na terenie gminy, gdzie będą zinwentaryzowane wszystkie kapliczki, krzyże. Te,
które będą wpisane, będą mogły być w jakiś sposób finansowane lub dofinansowywane przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub gminy.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący
poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w udzielania dotacji na prace konserwatorskie
i restauratorskie kamiennej kropielnicy i chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana
Chrzciciela w Grzegorzowicach wpisanego do rejestru zabytków województwa
świętokrzyskiego pod. Nr rej. 54 B decyzją z dnia 13.12.2004r.
Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA(13)



Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Serwicka,
Wzorek

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Ostrowieckiego.

Przewodniczący wyjaśnił, że sprawa dotyczy udzielenia pomocy na dofinansowania na
dosprzętowienie szpitala w Ostrowcu. Szpital przechodzi ciężki okres finansowy i nie
wyobrażają sobie, żeby w powiecie nie było szpitala powiatowego, dlatego Rada się decyduje
na udzielenie pomocy.

Pan Wójt poinfoml0wał, że na spotkaniu wójtów, burmistrzów dyrektor szpitala
przedstawił listę niezbędnych rzeczy potrzebnych dla szpitala. Postanowili wszyscy, że każdy
z samorządów udzieli pomocy, przyjęli zasadę, 3 zł od mieszkańca. Gmina przekazuje 20 tys.
na niezbędny sprzęt, żeby szpital mógł funkcjonować. Sytuacja szpitala,
o której mówiła pani starosta na poprzedniej sesji jest bardzo trudna i będzie chyba musiał
przechodzić program naprawczy. Dlatego chcą dołożyć cegiełkę do jego funkcjonowania.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący
poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Ostrowieckiego.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski
Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum w Waśniowie.

Przewodniczący poinformował, że okoliczności zmusiły ich do opracowania takiego
projektu uchwały.

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z ustawą, która wprowadza inny szczebel edukacyjny
w szkołach, gimnazja są wygaszane z dniem 3I.08.2019r. w związku z tym muszą podjąć
uchwałę, która to i mogą tylko wracać historycznie do tego, że tworzone były gimnazja,
ponosili koszty. Wójt dodał, iż mieli wiele zawirowań oświato\\'Ych, robili wszystko, aby
wybudować nowe szkoły, które dają szansę edukacyjną. Kolejny poziom finansowania
oświaty zrzucono na barki samorządów, niedolinansowanie tych rzeczy, reforma, która niesie
wiele skutków ubocznych, ponieważ tracą pracę nauczyciele. Na przestrzeni lat dziękował
dyrektorom wszystkich szkól. Zajmują się tą tematyką żeby patrzeć na kadrę, osoby,
nauczycieli. Na tyle na ile się uda ograniczyć w sensie negatywnym skutki dla szkoły,
nauczycieli, środowiska. Nie jest to łatwe, ale nie da się przy takim ubytku godzin



wszystkiego w jakiś sposób zabezpieczyć. Podziękował nauczycielom oraz dyrektorkom za
to co było realizowane. Przyszedł czas na zmianę sieci, ustawa nakazuje podjąć te czynności.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było. Dodał, że pamięta,
że pani dyrektor zaczynała od zera i z kadrą nauczycielską stworzyła to gimnazjum, jest mu
przykro, że muszą taką uchwałę przyjąć. Jako rodzic i samorządowiec podziękował pani
dyrektor z ten czas. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum w Waśniowie.
Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA(13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawIe określenia przeznaczema mienia
Gimnazjum w Waśniowie.

Przewodniczący poinformował, że pani Kierownik CUW szczegółowo omawiała projekt
na komisjach tematycznych, zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Zgłoszeń nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczema mienia Gimnazjum
w Waśniowie.
Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów oraz określenia granic obwodów
publicznych szkól podstawowych, od l września 2019 roku.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały również został wyjaśniony przez
kierownik wyjaśniła na komisjach tematycznych.

Wójt dodał, iż obwody szkolne szkół podstawowych pozostają w tych samych granicach
tak jak to było w uchwale. Zmiana jest obwodów w gimnazjum, które zostają wygaszone.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący
poddał projekt uchwały pod głosowanie.



Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustałenia planu sieci pubłicznych szkól
podstawowych prowadzonych przez Gminę Waśniów oraz określenia granic obwodów
publicmych szkól podstawowych, od I września 2019 roku.
Wvniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sała, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania
zgłoszonych kandydatów na ławników.

Przewodniczący wyjaśnił, iż ustawowo jest ogłoszony nabór na ławników, składanie
dokumentacji jest do 28 czerwca. Urząd gminy z mocy ustawy musi stworzyć komisję, która
będzie opiniowała złożone dokumenty. Są dwa miejsca na ławników. W tej komisji ważną
rołę będzie grał prawnik. Sprawy techniczne były omawiane na komisjach tematycznych.

Przewodniczący zapytał czy radni chcą zabrać głos w sprawie uchwały. Zgłoszeń nie
było. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania
zgłoszonych kandydatów na ławników ..
Wvniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: O, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sała, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski

Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 15. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Waśniów za 2018 rok.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Zgłoszeń nie było. Przewodniczący

otworzył debatę nad Raportem o stanie Gminy Waśniów za 2018 rok
Kierownik GZOZ Renata Lipka zabrała głos i podziękowała

wójtowi i radzie za możłiwość wprowadzenia projektu "e-zdrowie", który połega na
doposażeniu sprzętowym, wykonaniu innowacyjnego systemu tełeinfomlatycznego oraz
zakupionym nowym sprzęcie infomlatycznym. Ośrodek posiada e-recepty, możliwość
łogowania się przez Internet. Podziękowała wójtowi i radzie za możliwość wykonania
projektu, doprowadzenia do końca i rozłiczenia go.



Głos zabrał Wójt i poinformował, że Raport o stanie Gminy Waśniów za 2018r obejmuje
ogólne informacje o samorządzie, tendencjach, informacje finansowe, inwestycje, ochrona
środowiska, gospodarowanie odpadami, oświata, działalność kultury, ochrona zdrowia,
pomoc społeczna. Wójt przedstawił prezentację dot. stanu gminy oraz opowiadał co
zrealizowano w 2018 roku:

- remont i modernizacja ośrodków w Waśniowie i Garbaczu, na który ubiegali się
o dofinansowanie od prawie 4-5 lat, żeby stworzyć inne warunki pracy, ale i dostępności
usług medycznych. Ośrodek w Waśniowie dobudowana część i remontowany w 100%.
Obiekt nie ustępuje miejsca standaryzacjom, wyposażeniem i warunkami. Obiekt posiada
windę, ze wszystkim przestrzeń normami europejskimi. Niewiele zostało ze starego sprzętu
na ośrodkach, do gabinetu stomatologicznego musieli dołożyć trochę więcej, ponieważ, był
tylko jeden ujęty, nie można było dwóch a nie chcieli różnicować między ośrodkami.
Oficjalne otwarcie ośrodka w Garbaczu odbyło się 16.02 jest platforma dla
niepełnosprawnych. W środku również cały obiekt został wyposażony jak i całkowicie
wyremontowany, odnowiony, łącznie ze źródłem ciepła, wyposażeniem oraz fotowoltaiką,
która działa na tym obiekcie. Wszystkie gabinety są wyposażone, odnowione. Uważa, że nie
ma takiej drugiej gminy w województwie, żeby dwa ośrodki, dwa obiekty otrzymały nowy
wizerunek funkcjonalności

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Waśniowie, ośrodka zdrowia
w Garbaczu oraz budynek PSP i Gimnazjum w Waśniowie (wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej przez termomodernizację, docieplenie budynku na górze, łącznie z płytami,
izolacją pełną ciepłą). Zmieniono źródło ciepła, nie płacą kar środowiskowych, założone
wszędzie ogrzewanie olejowe i alternatywne źródła energii.

- budowa hali sportowej z kompleksem boisk sportowych w Mominie. Inwestycja
przechodząca 2017/2018r. Wójt podkreślił, że nie jest to przypadek. Mieli dobrze napisane
projekty a prace można było wykorzystywać nawet warunki zimowe do realizacji inwestycji.

- kolejny etap oczyszczalni przydomowych. Wybudowano w sumie prawie 600
oczyszczalni na terenie gminy. W PROW każda gmina mogła wykorzystywać do 5 mln
środków zewnętrmych, podzielono te środki pewną symulacją finansową i czekają na kolejne
rozdanie środków, żeby kolejne oczyszczalnie przydomowe mogły być zrealizowane,
ponieważ gmina nie mieści się w żadnej aglomeracji tzn. takiej, która dawałaby możliwość
zrzutu ścieków z miejscowości, które są bardzo zurbanizowanie. Wykorzystali Waśni ów,
zrzut ścieków do oczyszczalni w Pękosławicach to wszystko, co mogliśmy zrobić. Każdy
następny element łączenia lub budowania sieci kanalizacyjnej powoduje rozdrobnienie gdzie
średnio na l km wypada ok 40 osób a musi być ok 100-110 RLM.

Wójt poinformował również iż został odznaczony, przyznaną przez kapitułę
województwa świętokrzyskiego Odznaką Honorową Woj. Świętokrzyskiego, którą otrzymana
za lata pracy w samorządzie. Gmina uzyskała również wyróżnienie" Wzorowa Gmina" jako
gmina w działalności nie tylko sportowej kulturalnej, ale również w Europejskim Tygodniu
Sportu w woj. świętokrzyskim zajęliśmy 3 i 6 w Polsce w gminach do 7,5 tys., zł.

- drogi: z PROW w poprzednich latach wykonano prawie 18 km dróg ze środków 50/50.
W ostatnim roku wykonano prawie 8 km dróg gminnych. Pobocza utwardzane są
powierzchnią asfaltową, żeby poszerzyć drogę. Tam gdzie nie dysponują gruntem nie mogą
wchodzić w obcy grunt. Żeby nie zwracać pieniędzy przy kontrolach muszą mieć wszystkie
rzeczy przygotowane. To są mniejsze drogi, dojazdowe z zachowanymi pasami ruchu
zachowane.

- hala sportowa - obiekt w zeszłym roku uroczyście otwarty i oddany.
Wszystkie gminne obiekty wchodzą w fotowoltaikę. Infrastruktura, którą pozyskali

dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz robi wrażenie.



- termomodernizacja budynku UG, ogrzewanie olejowe, nie płacą kar środowiskowych.
Na górze zamontowana instalacja fotowoltaiczną, docieplenie budynku. Mamy oszczędności
w energii, instalacje działają.

- Przed Ośrodkiem w Garbaczu trwa projekt do zagospodarowania placu w Garbaczu.
- Ostatni Zjazd Sołtysów, wyróżnieni J. Majcher, P. Krakowiak, S. Kłusek, W. Kotwa,

wygrała pani U. Jasiak, otrzymała nagrodę 20 tys. na plac zabaw, gmina dołożyła trochę
środków i zagospodarowali plac.

Wójt zwrócił uwagę, na to, że obiekty o których mówił to bardzo ważne inwestycje.
Wyremontowano wodociąg, kanalizacjc i drogi na osiedlu w Mirogonowicach dzięki
wsparciu I mln zł z KOWR oraz wsparciu samorządu. To bardzo widoczne i wymierne
inwestycje. Sieć dróg: w zeszłym roku wykonali prawie 8 km dróg, współfinansowali drogi
powiatowe, dołożyli prawie 200 tys. do dróg mniejszych i do drogi Janowice-Momina 531
tys. Podkreślił, że wiele zadań jest wykonywanych z programu małych grantów:
przechodzące inwestycje z zeszłego roku w Witosławicach, Garbaczu i Grzegorzowicach.

Wójt oznajmił, iż wydatkowanie środków i dochody przy 655 zł na mieszkańca przy
średniej krajowej I790zł, nie jest łatwo funkcjonować. Na inwestycje za miniony rok wydano
prawie 13 mln a pozyskano prawie 8 mln - prawie 60% pozyskanych środków do każdej
inwestycji. Przy budżecie 36 mln zł pomoc społeczna wynosi 40% budżetu, oświata 30% na
drogi wydano 13%. Wójt zauważył, iż robią bardzo dużo przez to, iż posiadają zewnętrzne
źródła finansowania, bo przy budżecie gminy niewiele moglibyśmy zrobić.

Sytuacja gminy jest bardzo dobra, zadłużenie wynosi 12,45%, spadkowa tendencja
spłacania. Regulacje i montaż finansowy, dają możliwość zaliczkowania inwestycji,
wyprzedzającego finansowania.

Zakres zadań oświatowych i działalności kulturalnej w tych sprawozdaniach i raporcie
jest bardzo mocno opisany. Wójt dodał, iż gmina wchodzi w: fotowoltaikę w gospodarstwach
indywidualnych i obiektach gminy, wymiana utylizacja azbestu i działania edukacyjne
w szkołach, segregacja odpadów, dopłaty do pieców i wymiana pieców. Próbują
zsynchronizować system ochrony powietrza. Wykonana symulacja zaopatrzenia w gaz,
niezbędne dokumenty przedstawione zostały do zakładu gazowniczego i czekają na
koncepcje.

Wójt dodał, że nie wiedzą do końca jak będzie działał system transportu zbiorowego,
rozmawiają ze wszystkimi, bo część miejscowości została pozbawiona dostępu do
komunikacji zbiorowej. Prowadzą rozmowy z przewoźnikami prywatnymi i publicznymi.
Pokazują, jaka jest liczba dzieci w szkołach. Próbują rozwiązać ten problem. Mało, kto chce
obsługiwać boczne drogi tzw. "kieszenie". W Starostwie Powiatowym odbyły się rozmowy
o transporcie powiatowym. Wójt zauważył, że żadna z gmin nie jest w stanie stworzyć
komunikacji wewnętrznie.

Wniosek o II etap rewitalizacji Waśni owa, jest na liście rezerwowej. Wykonują małą
infrastrukturę drogową: wymiana przystanków, azyle bezpieczeństwa, dodatkowe
oznakowania na wszystkich drogach - punkty niebezpieczne oraz podjęto temat koszenia na
drogach gminnych powiatowych

Wójt zauważył iż problemem jest opieka społeczna stanowiąca 40% budżetu,
wszystkie programy osłonowe, socjalne, dotyczące kryterium rodzinnego bezdomności,
wprowadzenie dodatkowych świadczeń wymaga dużego wysiłku, dużej operatywności. Jak
wynika z raportu i innych gminach starzejące się społeczeństwo potęguje działanie senioralne
w związku z tym złożyli wniosek na kwotę 2 100 OOOzłdo programu wsparcia 9.2.1.
W związku, z czym budynek w Janowicach po byłej szkole na dom senioralny
z wyposażeniem na okres trwałości projektu na okres 3 lat. Robią czynności, które dotyczą
obiektów niezagospodarowanych do zbycia lub ewentualnie do wydzierżawienia.



Wójt podziękował przewodniczącemu, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek
organizacyjnych, pracownikom urzędu. Podziękował za dbałość o partnerstwo, za
współpracę. Nikt by nie chciał, żeby w gminie działo się źle. Widzą, co się dzieje
z infrastrukturą, gospodarką śmieciową. Po ostatnim przetargu śmieci zdrożały prawie
o 150%. To wszystko przeniosą na samorząd i indywidualnego odbiorcę. Podziękował
skarbnik, ponieważ gospodarka finansowa, dopinanie budżetu, dbałość o stan budżetu jest na
dobrym poziomie. Dodał iż wspierają również zewnętrzne stowarzyszenia, działalność
obiektów i szkół w korzystaniu z różnych małych programów, małych grantów, wsparcia
w strażach pożarnych. Podziękował wszystkim druhom strażakom, radnym sołtysom, KGW.

Przewodniczący wyjaśnił obecnym, iż z uwagi na nowe przepisy z ustawy
o samorządzie gminnym art. 28 wójt do 31.05 musi składać raport o stanie gminy. Rada
gminy udziela wójtowi wotum zaufania po takiej debacie. Uważa, że wójt szeroko
przedstawił raport o stanie Gminy Waśni ów. Uważa, że raport o stanie gminy Waśni ów
zawiera się raportem stanie mieszkańców gminy Waśni ów, a mieszkańcy gminy Waśni ów to
z dziada pradziada rolnicy i raport pod kątem rolnictwa to jest oraz gorszy i nie ma tego, co
ukrywać. Zauważył, że jest bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw (działa 2405
gospodarstw, z czego tylko 32 gospodarstwa ma powyżej 15ha). Oznajmił, że jest bardzo
duża niestabilność płodów rolnych na rynku :"Cena tuczu spowodowana chorobą ASF,
można powiedzieć, że była poniżej godności człowieka. Kilogram żywca był równy
kilogramowi kości w sklepie - to uwłaczanie rolnikowi. Teraz ASF jest został opanowany
może sam wygasł, ludzie nie mając możliwości utrzymywania się z tuczu wieprzowego
przerzucili się na tucz wołO\,,'Yi teraz drastycznie spada jego cena. Małe gospodarstwa nie
mają szans. Pszenica w zbiorze 20 I8 prosto z pola w naszych okolicach kształtowała się
w okolicach 68zł za kwintal, teraz na tzw. przednówku gdzie powinna być teoretycznie
najdroższa jest po 60 zł i nie ma, kto jej kupić". Jako wójt i rada gminy robią wszystko, żeby
pomóc rolnikom, ale stan rolnictwa chyli się ku zapaści, Ci rolnicy, którzy funkcjonują na
poniżej 15 ha nie mają, żadnej możliwości i mimo obietnic. Był na spotkaniach ministrami
rolnictwa, gdzie główną myślą było tworzenie spółdzielni. Zauważył, że jego rolnice działalni
w rolnictwie, kiedy były spółdzielnie, później okazało się, że te spółdzielnie są złe a teraz
okazało się, że są dobre. Z uwagi na to, że wójt i rada widzi potrzebę pomocy rolników
zwalniają rolników z podatku od budynków, psów a podatek rolny od kilku lat kształtuje się
na wysokości 39 za kwintal pszenżyta. Chcą pomagać, ale widzą, że coraz więcej
zapotrzebowania jest w dziale pomoc społeczna. Dodał, że zauważalne jest starzenie
społeczeństwa na terenie gminy. Statystki pokazują, że rośnie liczba zgonów a maleje liczba
urodzin.

Przypomniał obecnym, że Gmina Waśniów składa się II 129 ha ziemi w klasie 1-11,
ale od paru lat na terenie gminy nie kontraktuje się buraka ponieważ zamknięto cukrownie.
Alternatywa zbożowa upada, bo ceny są tak niestabilne. Ludzie przerzucili się ani opasy
wołowe, cena też spada. Nie ma alternatywy, żeby rolnik mógł się odnieść na początku planu
swojego działania, jakie zyski potencjalnie uzyska. Przewodniczący uważa, iż debata
o gminie to debata o ludziach. Jeżeli rząd coś nie zrobi, żeby nasi mieszkańcy mogli
swobodnie funkcjonować, swoją ciężką pracą zarabiać to nie wie, co by wójt i rada gminy
musieli zrobić to i tak tych ludzi nie wyciągną, jeśli chodzi o opłacalność.

Przewodniczący odniósł się do budżetu. W zeszłym roku budżet 33789000zł wydatki
3769000 zł z tego sama pomoc społeczna, jako pieniądze znaczone to jest prawie 40%
I0215000z, kto będzie na to zarabia!. Oświata 30% 7793 OOOz!.Nam zostaje ok, 13%.
Uważa, że jeśli mówią o rozwoju gminy to jest porażka. Gmina się rozwija ewidentnie,
pamiętają, jakie były kolejki przy zdrojach, bo nie było wodociągu. Dzięki działaniom wójta
zwodociągowana gmina 172 km. Teraz skupiają się na modernizacji wodociągu.



Mirogonowice praktycznie zyskała nową tożsamość, nowe drogi, nowe wodociągi, nowa
kanalizacja, oczyszczalnia. Gmina Waśni ów bazuje na bardzo skromnych podatkach.
W zeszłym roku na terenie gminy działało 180 podmiotów, gdzie większość ograniczała się
do małych sklepików wiejskich, piekarni oraz firm transportowych. Oprócz dobrej ziemi
gmina nie posiada zasobów takich jak Morawica czy Sitkówka. Bazujemy na rolnictwie
i dumnie mówią, że Waśniów jest spichlerzem powiatu jednak nie mają takiej możliwości,
żeby się rozwijać pod kątem rolnictwa. Dlatego wójt i rada podejmują działania, żeby
możliwie chronić rolnictwo i rolników, ale muszą sobie zdać sprawę, że obniżając podatki
i zwalniając to miecz obosieczny, mamy mniej na inwestycje. Jednak rozumieją tą sytuację.
Mamy 120 km dróg do utrzymania, budowy. Chcieli wyrównać i udało się, szanse młodzieży
do dostosowania szkół do wymogów. Ludzie postronni też mówią, że infrastruktura jest
lepsza niż w Ostrowcu. Teraz potężne pieniądze wkładają w szkoły w Boleszynie i Skoszynie,
gdzie nigdy nie mogłoby sobie na to pozwolić, kompleks boisk. Zastanawia się ,.dokąd
rolnictwo może pociągnąć". Koniem pociągowym gminy Waśniów jest rolnictwo. Na terenie
gminy jest I osoba posiadająca gospodarstwo powyżej 100ha ma większe możliwości
utrzymania się 2373 poniżej 15 ha. gdy wykupi te małe gospodarstwa to, co się stanie z tymi
ludźmi, ktoś ich musi utrzymać, wszyscy nie mogą odejść na emeryturę, bo młodzież musi na
nią pracować i to jest koło zamknięte. I wcale w rolnictwie mimo tych hucznych zapowiedzi
on osobiście nie widzi, żeby było lepiej a cena żywca wołowego rzuciła go na kolana. Kiedyś
rozwodził się na temat ceny trzody chlewnej. Rolnik, który ma poniżej 15ha. ma 3 dzieci jest
dla niego bohaterem, bo nie wie czy ktoś zamiast by się zgodził, jeśli nie zna tej specyfiki
pracy, ponieważ rolnik pracuje od rana do nocy i w nocy też myśli jak to gospodarstwo
ulepszyć. Raport gminy, jeśli chodzi o inwestycje, dokonania jest bardzo dobry, Zastanawia
się co będzie dalej, jeśli mówimy o ludziach z terenu gminy Waśniów. O to się boi i o tym
będzie mówił wszędzie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że integralną częścią raportu o stanie gminy jest sytuacja
finansowa gminy. Pan wójt i pan przewodniczący już powiedzieli na ten temat, ona trochę
szczegółów w zakresie dochodów i wydatków. Dochody własne to zaledwie 5 mln 811 tys. zł
to 16% wykonanych dochodów za 2018 z tego I 255 000 to są wpływy z podatku rolnego -
największe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych. 544 tys. to podatek od
nieruchomości z tego sama gmina płaci sobie 109 tys. zł. (majątek, który wykorzystuje gdzie
nie ma uregulowanych praw własności 66 tys. zł) - wpływy z podatku leśnego. Tak jak wójt
powiedział dochód podatkowy, który jest miernikiem subwencji wyrównawczej dla gminy
jest równy 656zł, ale przy tak niskim dochodzie podatkowym, jednak radni zdecydowali, ze
jest to gmina typowo rolnicza i jest zwolnienie z mieszkań z podatku od nieruchomości - ok
98 tys. w skali roku - to ulga dla mieszkańców, ale jest to ubytek drugie tyle, bo też około 98
tys., - bo zwalniają mieszkańców i nie dostają wyrównania z subwencji. 34% to dotacje
i subwencje stanowi pozostała część budżetu. Budżet roku 2018 był budżetem dość dużym,
dlatego mieli audytora, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeżeli dochody
i przychody przekraczają 40mln zł to gmina zobowiązana jest zatrudnić audytora.
Przeanalizowała sprawozdania finansowe od 2006 r i tak wysokich dochodów nie było, jest to
pierwszy rok gdzie budżet, biorąc wykonanie dochodów 36mln i przychody ponad 6 mln tj.
42 mln i wciągu roku byli zobowiązani zatrudnić audytora. Jak powiedział wójt pozyskane
środki ok 8 mlnzł przy tak niskich dochodach własnych nie byliby w stanie zrealizować wiele
inwestycji? Należą się szerokie ukłony w kierunku pana wójta za dobre
i operatywne zarządzanie zespołem ludzkim, który tworzą pracownicy urzędu, kierownicy
oraz pracownicy podległych jednostek. Trzeba wspomnieć o organizacjach tj. straże,
ponieważ pod naszym kierownictwem składają wnioski o dofinansowanie i uczestniczą w
projektach. Chciała podziękować radnym aktualnej i minionej kadencji za wspólne podjęte



decyzje, ponieważ przedkładając projekt budżetu, budżet czy zmiany, zawsze obieraliśmy
wspólne kierunki działalności. Były dyskusje, ale zawsze otrzymały aprobatę.

Szymon Rdest komendant gminny OSP oznajmił, że wójt dba o zabezpieczanie
i bezpieczeństwo przez rozbudowę strażnic, remiz, doposażenie podziękował wójtowi za
pomoc za sprzęt, który trafia do jednostek, które jest kupowany ze spodków MSWiA. Urząd
Gminy oraz radni, którzy wspomagają jednostki przeciwpożarowe, aby podnieść ochronę
przeciwpożarową w gminie. Chciał podziękować radnym, przewodniczącemu i wójtowi, za
to, że wnioski, które piszą są pozytywnie rozpatrywane i środki trafiają do straży. Trzeba
pamiętać, że środki, które traiiają do straży trafiają do wszystkich ludzi, ponieważ strażak
dobrze wyszkolony i dobrze wyposażony lepiej pomaga społeczeństwu i małej ojczyźnie.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Zgłoszeń nie było i zakończył dyskusję.

Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Waśni ów.

Przewodniczący wyjaśnił, że od 2002 roku ma możliwość uczestniczenia i pamięta, że
było tyle potrzeb do układania, że o 300m drogi asfaltowej potratiliśmy dyskutować od
godzin porannych, do 1800 ponieważ każdy chciał coś zrobić w swojej wiosce. Pamięta
dyskusje, rzucanie teczkami. W tym roku wykonali 15 odcinków dróg, poprzedni był jeszcze
lepszy. Teraz sobie możemy pozwolić, ponieważ rada na podstawie tych długich dyskusji
musiała ustalić jakiś plan. Najpierw drogi do dużych skupisk i dróg głównych, drogi, które
służą do dowozu dzieci a później kolejność ustalona. Teraz są w sytuacji, że budują drogi do
przysiółków, pojedynczych domów. Poziom życia na terenie gminy wzrasta.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było. Przewodniczący
wyjaśnił, że jest za tym, żeby udzielić wotum zaufania wójtowi. Wnosi o udzielenie wotum
zaufania wójtowi za 2018r. zapytał czy radni mają jakieś pytania. Pytań nie było
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Waśni ów.
Wyniki glosowania
ZA: 13, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GLOS U: O, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Lukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski
Projekt przyjęty jednogłośnie.

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 2018r.

Przewodniczący oznajmił, że tak jak pani skarbnik powiedziała wcześniej część rady
projektowała budżet, część weszła w wykonanie budżetu w końcówkę. Zawsze budżet planują
na miarę możliwości dbając o to by zachować płynność finansową. Wójt powiedział, że jeżeli
chodzi o finanse jesteśmy bezpieczną gminą. 12,45% zadłużenia to bardzo dobra pozycja do
inwestowania, niektóre gminy czy miasta mogłoby nam pozazdrościć takiej stopy zadłużenia.



Są otwarci na wszystkie możliwe projekty pomocowe, ponieważ nie są w stanie sami
udźwignąć projektów a muszą się rządzić we własnym zakresie, aby korzystać z różnych
projektów pomocowych. Gmina od 96 roku należy do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich,
od 2001 do Stowarzyszenia Miast i Gmin Regiony Świętokrzyskiego, od 2008 Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dodatkowo skrzętnie korzystają
z innych programów pomocowych i cała polityka opiera się na bazowaniu na tych
programach. Starają się zawsze o krok wyprzedzać, o które ewentualne trendy, w których
dziedzinach, kierunkach będą ogłaszane programy i starają się z dokumentacją nadążyć.
Życzyłby im wszystkim i następnym radą żeby mieli takie możliwości inwestycyjne jak my
mamy teraz.
Sprawy sprawozdania finansowego pani skarbnik najdłużej nam wyjaśniła, na komisjach.

Wiceprzewodnicząca rady gminy Danuta Serwieka uważa, że co rok gmina rozwija
się coraz bardziej i widać tego efekty. Wójt konsekwentnie i z dużą odpowiedzialnością
i starannością wykonał zaplanowany budżet, zdobył o wiele większe pieniądze niż mogliby
sobie wymarzyć. Przede wszystkim pochodziły one z zewnątrz. Takie pieniądze wymagają
dużo pracy nad projektami. Okazały się bardzo trafne i dobrze wykonane. Mają zachowaną
płynność finansowa i nie muszą się martwić o zadłużenie. Wizytówką gminy są szkoły, hale
sportowe, ośrodki zdrowia. Mają dobrze nauczaną młodzież i uważa, że w przyszłości ta
młodzież będzie tutaj mieszkała i będzie wpływała na rozwój gminy. w jej ocenie działania
wójta są na bardzo wysokim terenie. W imieniu swoim, mieszkańców Garbacza i Stryczowic
podziękowała za pracę na rzecz małej ojczyzny. Myśli, ze to przyczyniło się do sukcesów
gminy i ludzie mieszkający z czasem będą \\TaCaĆ,bo infrastruktura, sposób życia są ważne

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Zgłoszeń nie było.
Przewodniczący. Przewodniczący dodał, że informował radę, że wpłynęło pismo Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach, która uchwałą nr 75/19 VII Składu Orzekającego w sprawie
opinii wniosku komisji rewizyjnej nie widzi przeszkód prawnych, formalnych celem
udzielenia absolutorium.
Poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego \\Taz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY WAŚNIÓW za 20l8r.

Wyniki głosowania
ZA: 13. PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GLOSU: O, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Lukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec. Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski
Projekt przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący dodał, że wiele było powiedziane o osiągnięciach, o planie, stanie
faktycznym i to wszystko musi być realizowane w określonym toku.

Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
WAŚNIÓW.



Przewodniczący uważa, że wójt ciężko pracuje. Wydaje mu się, że w 100% sprawdza się
na środowisku i tylko żeby tacy praco\'micy dbali o naszą przyszłość. Zaznaczył, że wójt bez
swojej drużyny też by nic nie zrobił., Podziękował kadrze kierowniczej. Wszystkim
pracownikom, Skarbnik, Sekretarz, obsłudze prawnej oraz pozostałym kierovmikom za pracę.
Życzy żebym w następnych latach osiągali takie same wyniki jak w zeszłym?

Tadeusz Buczkowski przewodniczący Komisji rewizyjnej wyjaśnił, iż na posiedzeniu
21.05 Rozpatrywali przedłożone przez wójta sprawozdanie finansowe za 2018r, finansowe
z wykonania z budżetu za 2018 i informację o stanie mienia. Odkąd jest radnym nie powstało
tak wiele dużych inwestycji jak w zeszłym roku, dzięki wójtowi i zespołowi ludzi, pionowi
technicznemu, które były dobrze pisane. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania inwestycji. Radnym sołtysom, Wyremontowano odcinek Janowice, Momina to 5
km a wcześniej po ok 150m. Zgoda radnych, sołtysów i robią dłuższe odcinki i to widać.
Komisja rewizyjna pozytywnie ocenia przedłożone przez wójta sprawozdanie finansowe oraz
z wykonania budżetu za 2018r i wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy
Waśniów

Przewodniczący zaznaczył, że może tego nie widać, ale urząd gminy działa. Dział
techniczny jest bardzo ważny, obraca milionami na papierze, póżniej sprawa trafia do
skarbnik, póżniej wójt zaprasza radnych i dyskutują. Dziękuje kierovmikowi i pracownikom.

Andrzej Ostatek 'wiceprzewodniczący Komisji budżetu i inwestycji. chciał podziękować,
wójtowi, skarbnik, podziękował za wykonane inwestycje jest za udzieleniem absolutorium

Małgorzata Wzorek Przewodnicząca Komisji oświaty, zdrowia, pomocy społecznej,
kultury i sportu podziękowała wójtowi za zaangażowanie. Czytając raport odniosła
pozytyvme wrażenie. Podziękowała za inwestycje, które są szczegółowo planowane, pan wójt
widzi najmniejsze potrzeby mieszkańców, z tej infrastruktury wszyscy korzystają.
Podziękowała zespołowi, który stworzył wójt, pani skarbnik. Wszystkim pracownikom UG za
dobrą współpracę, strażakom.

Łukasz Pawłowski przewodniczący Komisji skarg wniosków i petycji dodał, że wszyscy
widzimy inwestycje, na co dzień, pan wójt ma te zdolności negocjacyjne, że gdzie by nie
pojechał to coś przywiezie. Uważa, że koniem napędowym gminy jest że rolnictwo i pan
wójt. Wnosi o udzielenie absolutorium

Krzysztof Surowiec przewodniczący komisji samorządowej podziękował wójtowi
i pracownikom urzędu oraz koleżankom i kolegom radnym, bo oni też podejmują decyzje.
Kiedyś było bardzo trudno a teraz były tylko gratulacje. Gratulacje dla pana wójta, ponieważ
widać go wszędzie, wójt roku, strażak roku. Zauważył, że kadra róvmież się szkoli. Nie tylko
szkoły, drogi, ale róvmież ośrodki zdrowia. Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie.
Ukłon w stronę pana wójta i pracovmików urzędu, widać jak powinno się robić. Prosi
o udzielenie absolutorium

Sołtys Sołectwa Stryczowice Dorota Surowiec podziękowała za pracę wójta na każdym
polu. Dba o społeczność każdej wsi. Tam gdzie dzieje się jakaś krzywda wójt nigdy nie
odmawia pomocy. Życzy dużo zdrowia, wytrwałości w poszukiwaniu pieniędzy. Dziękuje
wszystkim pracownikom urzędu gminy. Podziękowała radnym za współpracę i dziękuje
swojej radnej, która przyczynia się do tego, że jej wieś wypiękniała. Nie ukrywa, że będzie
jeszcze prosić o resztę i prosi, żeby pamiętać o jej miejscowości.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Zgłoszeń nie było. Przewodniczący
poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Glosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
WAŚNIÓW.
Wvniki glosowania



ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Tadeusz Buczkowski, Mirosław Chamera, Krzysztof Chojnacki, Janusz Jop, Piotr Kwaśniak,
Dariusz Nowak, Andrzej Ostatek, Łukasz Pawłowski, Mariusz Sala, Danuta Serwicka,
Krzysztof Surowiec, Małgorzata Ślusarz, Małgorzata Wzorek
NIEOBECNI (2)
Janusz Bugajski, Marek Kaczmarski
Projekt przyjęty jednogłośnie.

Wójt oznajmił, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie zespół ludzi. Absolutorium
dedykuje wszystkim, bo każdy ma jakąś cząstkę w tym, szkoły, ośrodki zdrowia, instytucje.
Wszystko ma znaczenie i musza być połączone, żeby dawać sukces. Każdy najmniejszy
sukces daje człowiekowi dużo radości. Zawsze stawiają sobie poprzeczkę wyżej.

Przekazano podziękowania i gratulacje dla wójta od kierowników, pracowników,
radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, straży.

Wójt podziękował za życzenia, zapewnił, że nie siadają na laurach i będą dalej
pracować.

19. Sprawy różne.

Glos zabrał wójt i poinformował, o:
- możliwość pozyskiwania środków przez ZGGŚ oraz LGD, będą dawać informację dla tych,
którzy mogą tworzyć indywidualne podmioty gospodarcze, środki wsparcia dla sektora
rolnego i poza rolnego.
- transport zbiorowy - spotkanie u starosty w sprawie komunikacji, przywrócenia lub
ustanowienia cieci transportowej na terenie powiatu.
- biuro usuwania skutków powodzi po ponagleniach pismo wykazywane jest 5 dróg
Waśniów-Momina, Nagorzyce do granicy gminy, Wal snów Grzegorzowice, Roztylice przez
wieś, Momina - Worowice ze starostwa powiatowego
- w szkołach na koniec roku przekazali do szkół 35 nagród książkowych i 8 tabletów

20. Zakończenie obrad.
Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział w sesji a następnie

zamknął dziewiąte posiedzenie Rady Gminy w Waśniowie. Obrady zakończono o 1124•

Przygotowała:

A~~~k

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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