
Protokół Nr 5/2019 

z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 2 maja 2019r. 

  

 Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska                       

i przewodniczyła posiedzeniu. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności do 

niniejszego protokołu (nieobecna była radna Renata Błaszczyk). 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Łopatowska, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rożkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy 

Stanisław Strąk, Zastępca Burmistrza Wojciech Pęczkiewicz, Skarbnik Miasta i Gminy 

Krzysztof Cieślak. 

 

Porządek posiedzenia : 

1.Wydanie opinii o projektach uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie Gminy na rok 2019, 

b) opłaty targowej. 

2.Sprawy różne. 

 

Ad.1.a)Przewodnicząca komisji poddała pod obrady komisji projekt uchwały w  

            sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 i poprosiła Skarbnika o omówienie 

proponowanych zmian. 

Skarbnik Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak poinformował, że zwiększa się plan 

dochodów o kwotę 10.500 zł. i o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków. Omówił zmiany 

w dochodach budżetu określone  załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów oraz zmiany w wydatkach 

budżetu określone załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków do projektu uchwały. Omówił również 

zmiany jakie wprowadza się w załączniku Nr 3– zadania inwestycyjne roczne w 2019r. i w 

załączniku Nr 4 – dotacje celowe w 2019 roku, które wynikają ze zmian w załączniku nr 2. 

Na pytania członków komisji związane ze zmianami w budżecie wyjaśnień udzielał 

Burmistrz Miasta i Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy. 

Członkowie komisji po przeanalizowaniu proponowanych zmian w budżecie gminy nie 

wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 w związku 

z tym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii 

o proponowanych zmianach w budżecie gminy. 

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji i za wydaniem 

pozytywnej opinii było 5 członków komisji. 

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na rok 2019. 

 

Ad.1.b)Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały w sprawie opłaty targowej i  

            poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały. 

 Skarbnik Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak poinformował, że stawki opłaty targowej 

pozostają bez zmian. Nie zmienia się inkasenta oraz nie ulega zmianie wynagrodzenie za 

inkaso. Zmiana jaka występuje tj. zmiana z tytułu rozliczeń z inkasentem ponieważ po kontroli 

Regionalnej Izby Obrachunkowej wyszła pewna nieścisłość. Wprowadza się punkt, że inkasent 

zobowiązany jest do wpłaty pobranej kwoty opłaty na rachunek bankowy Gminy Pierzchnica 

lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy niezwłocznie po zebraniu opłaty, nie później 

niż w terminie 5 dni od jej pobrania i jest to tak samo uregulowane jak mają pozostali inkasenci 

podatków i opłat za śmieci. Powiedział, że podejmuje się całą uchwałę od nowa żeby nie 

wydawać w ciągu roku tekstu jednolitego, który należałoby wydać robiąc tylko zmianę 

uchwały.  
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Po dyskusji członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie opłaty 

targowej w związku z tym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie kto jest za 

wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały. 

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji i za wydaniem 

pozytywnej opinii było 5 członków komisji. 

 Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie opłaty 

targowej. 

 

Ad.2.Sprawy różne. 

 Burmistrz poinformował, że zaprosił Przewodniczącą Rady Miejskiej                                       

i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej na posiedzenie komisji żeby w poszerzonym składzie 

poruszyć sprawę budowy sali gimnastycznej w Drugni. Zgodnie z ustaleniami z ostatniej sesji 

ogłoszony został przetarg w wyniku czego zgłosiło się ośmiu oferentów. Powiedział, że 

Zastępca przedstawi wielkości ofert  za wybudowanie sali. Dodał, że przetarg można 

unieważnić nie wiążąc się z żadnym oferentem. 

 Zastępca Burmistrza Wojciech Pęczkiewicz poinformował, że wpłynęło osiem ofert         

i przedstawił ceny ofert za wybudowanie sali gimnastycznej podając okrągłe kwoty i tak: 

pierwsza oferta za 997 tys. zł, druga za 1 mln zł, trzecia za 1.082 tys. zł, czwarta za 1.150 tys. 

zł, piąta za 894 tys. zł, szósta za 963 tys. zł, siódma z 849 tys. zł i ósma najtańsza za 844.559 

zł. Termin wykonania w założeniach do przetargu jest do 31 stycznia 2020r. z takim 

zastrzeżeniem, że gdy gmina otrzyma dotację z Ministerstwa Sportu czy z rezerwy budżetu 

państwa może nastąpić skrócenie terminu do końca 2019r. żeby była możliwość rozliczenia 

dotacji. Powiedział, że jego zdaniem  ceny nie są wysokie, w dobrym momencie został 

ogłoszony przetarg. Można wybrać ofertę, podpisać umowę i realizować budowę albo 

unieważnić przetarg. 

 Burmistrz powiedział, że najkorzystniejsza oferta  to jest firma Sieczkowskiego, jest to 

sprawdzony wykonawca, który daje gwarancje dobrego wykonawstwa. Mówił, że ma teraz 

dylemat co z tym zrobić, bo na chwilę obecną nie ma informacji czy będzie dotacja udzielona, 

czy nie będzie. Jak będzie dotacja to sprawa wydaje się prosta, bo zadanie będzie realizowane 

ale jak nie będzie dotacji to rodzi się pytanie co dalej. Decyzja o dotacji będzie pod koniec 

czerwca. Jeżeli nie będzie dotacji to co, nie robić tej sali w ogóle? Mówił, ze bije się z myślami, 

bo są to pieniądze ale z drugiej strony trudno mu przyjąć do wiadomości, ze w ogóle nie będzie 

się budować, bo sprawa dotyczy dzieci. Koszt budowy 840 tys. zł to równowartość 

wybudowanych dwóch świetlic i po ich wybudowaniu obłożenie jest ich takie jakie jest, 

natomiast w tej sali dzieci codziennie będą mieć zajęcia. To przemawia  za tym żeby jednak 

kontynuować i coś zrobić dla tych dzieci. 

 Radny Wiesław Kwaśniewski  wyraził stanowisko, że należy kontynuować budowę sali, 

bo robi się to dla młodych ludzi, dla dzieci, bo to jest przyszłość. Tym bardziej, że budowa jest 

już zaczęta. 

 Radny Jan Stęplowski mówił, że w jego okręgu wyborczym przez osiem lat nic nie 

zrobiono oprócz tej drogi oraz kawałek drogi do Czarnej i w Holendrach. Pytał czy gdyby 

przeszedł wniosek na realizację drogi do Pierzchnicy jest jakieś ryzyko, że brakłoby pieniędzy. 

Mówił, że jeżeli będą środki w budżecie na realizację drogi to nie stawia żadnego sprzeciwu 

odnośnie budowy sali gimnastycznej. 

 Burmistrz powiedział, że jeżeli wejdą te drogi do realizacji co zostały złożone wnioski, 

na które jest dofinansowanie  w wysokości 80% to raczej nie ma zagrożenia, że nie zostaną 

wykonane. Na drogę do Ujen, Burmistrz Daleszyc na piśmie złożył zapewnienie, że dofinansuje 

10%. Mówił, że już przez kilka miesięcy jest wahanie jaką decyzję podjąć i to w jakiś sposób 

dezorganizuje pracę. Nie można w nieskończoność się wahać albo nie budujemy i odkładamy 

temat albo budujemy i zamykamy sprawę. 
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 Przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska wyraziła stanowisko, że należy 

kontynuować budowę, bo nie pochłonie to całego budżetu, a jak się wybuduje raz to będzie 

stało i służyło dzieciom. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Łopatowska zapytała z czego trzeba będzie 

zrezygnować, czy są jakieś decyzje już w tej sprawie, bo to jest istotne. 

 Burmistrz poinformował, że na razie nie ma z czego rezygnować, bo część jest 

zaplanowana w przyszłorocznym budżecie do zapłaty. Przedstawił jakie są planowane zadania 

do realizacji w roku przyszłym i w latach następnych, a mianowicie zadania w ramach 

programu rewitalizacji, kontynuacja budowy dróg, są zagwarantowane środki na modernizację 

szkoły, jest dofinansowanie na budowę pracowni matematyczno-biologicznej. Powiedział, że 

nie chciałby spotkać się z zarzutem, że w Pierzchnicy się buduje, a dla Drugni nie ma pieniędzy. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rożkiewicz mówił, że budowę sali 

trzeba kontynuować, bo jest to dla dobra dzieci. Zwrócił uwagę, że w Drugni straż planuje 

remont garaży, bo nawet przesunięty został jubileusz straży z tego powodu. 

 Burmistrz powiedział, że była w tej sprawie u niego delegacja strażaków i odpowiedział 

im, że w związku z budową sali gimnastycznej temat remontu garażu nie istnieje na razie dla 

niego. Strażacy garaż mogą przez trzy lata realizować w ramach funduszu sołeckiego. 

 W dyskusji zebrani wskazywali, że należy kontynuować budowę sali gimnastycznej w 

Drugni. Nie uzależniać kontynuacji budowy od otrzymania dotacji. 

 

 Burmistrz zapoznał zebranych o działaniach jakie są prowadzone w związku ze 

składanymi odpadami w Osinach. Mówił, że zgłosiła wczoraj to policja, iż odpady są dalej 

składowane. Wezwali też Państwową Straż Pożarną Wydział Chemiczny. Chemicy pobrali 

próbki i udzielili informacji, że nie są to tzw. odpady niebezpieczne silnie toksyczne tylko 

ropopochodne mniej szkodliwe. Komisariat poinformował, że przekazał ten temat do wydziału 

przestępstw gospodarczych Komendy Powiatowej Policji w Kielcach. Powiadomiony został 

również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i mają prowadzić jakieś badania. 

Powiedział, że dokonano oględzin  terenu gdzie składowane są odpady i ustalono mniej więcej  

na, których działkach to się znajduje. Geodeta musi dokładnie wyznaczyć na czyjej działce to 

jest. Gmina wystąpi do właściciela, bo właściciel działki odpowiada za to co się znajduje na 

działce. Może  być tak, że gmina dostanie zalecenie żeby to zabezpieczyć i usunąć. Gmina 

uprzątnie ale trzeba kogoś obciążyć kosztami dlatego jest ważne dokładne ustalenie właściciela. 

 

 Burmistrz poinformował, ze na posiedzeniu komisji samorządowej mówił o tym, że był 

pierwszy przetarg na odbiór odpadów i to jest duży problem. Ceny są wyższe o 130%. Przetarg 

został unieważniony i ponownie ogłoszony ale należy się spodziewać znacznego wzrostu. Na 

komisji samorządowej były sugestie żeby ustalić stawkę opłaty od osoby. Mówił, że w 

Chmielniku jest ustalona stawka 9 zł za odpady segregowane od osoby i gdyby taką ustalić to 

może by się zbilansowały koszty. 

 

 Radny Sławomir Rożkiewicz zwrócił uwagę na bardzo słabe oświetlenie na Orliku. Co 

druga lampa jest wyłączona. Ci co grają na boisku denerwują się, bo nie mogą trafić w piłkę. 

Wniósł żeby coś z tym zrobić. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała 

wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółował: 

S.Kielesiński                                            

                 Przewodnicząca komisji 

 

                                                                                                          Jadwiga Łopatowska 


