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Protokół Nr XI/2019 

z sesji Rady Miejskiej w Pierzchnicy odbytej w dniu 9 października 2019r. 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 12.30. 

Obrady z sesji były transmitowane i utrwalono nagranie z obrad. 

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=E8asyJ9F3tg&list=PL-7Ux-

3EgMtb_eIX9-n-LToNSgkafvBwp  

 

Ad. 1.Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pierzchnicy Pani Maria  

           Łopatowska i przewodniczyła obradom. Powitała przybyłych na sesję radnych, 

burmistrza, skarbnika, sołtysów, zaproszonych gości w osobach Członka Zarządu Powiatu 

Kieleckiego Mariusza Ścianę i radnego Powiatu Kieleckiego Pawła Gratkę oraz pozostałych 

przybyłych na sesję. 

Ad. 2.Przewodnicząca stwierdziła, że na ustawowy skład rady 15 radnych w chwili otwarcia    

          listę obecności podpisało 12 radnych w związku z tym sesja jest władna do 

podejmowania uchwał.  

Lista obecności radnych oraz lista obecności zaproszonych stanowią załączniki do niniejszego 

protokołu.  

Ad. 3.Przewodnicząca  zapytała czy są uwagi, wnioski do przekazanego porządku obrad. Radni  

          nie wnieśli uwag i wniosków do porządku obrad. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał ostatniej sesji. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2019r. 

7. Nowelizacja budżetu Gminy na rok 2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2018/2019. 

12. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. 

13. Wolne wnioski. 

 

Ad. 4.Przewodnicząca stwierdziła, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z poprzedniej  

          sesji w związku z tym poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej 

sesji. 

Głosowanie przeprowadzono przy użyciu imiennego wykazu głosowania radnych.  

Na ustawowy skład rady 15 radnych głosowało 12 radnych. Za głosowało 12 radnych, przeciw 

nie było, wstrzymujących się nie było. 

https://www.youtube.com/watch?v=E8asyJ9F3tg&list=PL-7Ux-3EgMtb_eIX9-n-LToNSgkafvBwp
https://www.youtube.com/watch?v=E8asyJ9F3tg&list=PL-7Ux-3EgMtb_eIX9-n-LToNSgkafvBwp
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Imienny wykaz głosowania dotyczący zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad. 5.Przewodnicząca poprosiła Burmistrza o przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwał  

           poprzedniej sesji. Burmistrz przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają pytania, uwagi odnośnie przedstawionego 

sprawozdania. Radni nie wnosili uwag i pytań do sprawozdania. 

 

Ad.6.Przewodnicząca poddała pod obrady informację z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica  

         za I półrocze 2019r. przekazaną zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy 

Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2019r. Poinformowała, że komisja rewizyjna i komisja budżetowa 

analizowały wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019r. i pozytywnie zaopiniowały. 

Poprosiła Skarbnika Miasta i Gminy o krótką informację w sprawie wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2019r. 

 Skarbnik Miasta i Gminy Pierzchnica Krzysztof Cieślak przedstawił w skrócie 

informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik do zarządzenia  

Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie 

przyjęcia informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r.  

Po przedstawieniu informacji przez Skarbnika Miasta i Gminy zebrani nie występowali z 

pytaniami w sprawie realizacji budżetu w pierwszym półroczy 2019r. 

Przewodnicząca przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

wyrażoną uchwałą Nr 114/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach z dnia 20 września 2019r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Miasta i Gminy Pierzchnica za I półrocze 2019 roku. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2019r. oraz opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji w związku z tym przewodnicząca zamknęła temat 

informacji z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2019 roku. 

 

Ad.7. Przewodnicząca rady poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  

          Gminy na rok 2019 i przeczytała brzmienie projektu uchwały. Poinformowała, że projekt 

uchwały analizowała komisja budżetowa i po analizie wydała opinię pozytywną. Poprosiła 

Skarbnika Miasta i Gminy o omówienie wprowadzanych zmian w budżecie. 

 Skarbnik Miasta i Gminy Pierzchnica Krzysztof Cieślak poinformował, że do projektu 

uchwały radni otrzymali autopoprawkę Burmistrza i omówi łącznie proponowane zmiany  

w budżecie projektem uchwały i autopoprawką. Poinformował, że przewodnicząca przeczytała, 

że zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 318.369zł, to po autopoprawce będzie, że zwiększa 

się dochody i wydatki o kwotę 237.122zł. Omówił poszczególne zmiany w planie dochodów 

określone załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i w planie wydatków określone załącznikiem 

Nr 2 do projektu uchwały. Omówił również  zmiany w pozostałych załącznikach projektu 

uchwały, a mianowicie w załączniku Nr 3 limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 
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planowane do poniesienia w 2019 roku, w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne roczne w 

2019r. i w załączniku Nr 5 dotacje podmiotowe w 2019r. 

 Burmistrz omówił zadania, na które pozyskano środki i wprowadza się je do budżetu.  

Mianowicie dofinansowanie w kwocie 155.491 zł z funduszu dróg samorządowych na remont 

drogi gminnej w Wierzbiu. Dotacja w kwocie 490 tys. zł na budowę sali gimnastycznej w 

Drugni z czego 400 tys. zł w tym roku i 90 tys. zł w przyszłym roku. Gmina otrzymała 

częściową refundację na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. w wysokości 

120.731 zł. Dofinansowanie modernizacji trzech dróg powiatowych, które z inicjatywy gminy 

powiat złożył wnioski i uzyskał dofinansowanie. Droga Skrzelczyce – Pierzchnica 2,6 km 

dofinansowanie 80% . Druga droga odcinek Pierzchnianka-Ujny 2,6 km dofinansowanie 80%. 

Trzecia droga przez Podlesie odcinek 1,2 km z  dofinansowaniem 50%. W tej sprawie miało 

być wystąpienie ze Starostwa dlaczego jest 50% dofinansowanie tej drogi czy czasem nie jest 

to pomyłka. Podziękował Staroście Mariuszowi Ścianie za to, że zarząd powiatu wystąpił w 

wnioskami na trzy drogi i wszystkie przyjmuje do realizacji. Pełna wypowiedź Burmistrza 

została zarejestrowana w nagraniu z obrad sesji. 

 Radna Renata Błaszczyk zapytała czy jak jest przyznane dofinansowanie na drogę w 

Podlesiu w wysokości 50% to już nie ma szans na dofinansowanie w wysokości 80%, nie 

można się starać o wyższe dofinansowanie. 

 Pan Mariusz Ściana  powiedział, że wystąpiono o interpretację w tej sprawie do 

Wojewody i nie ma jeszcze odpowiedzi. Nie wiadomo dlaczego jest niższe dofinansowanie 

trzeba poczekać na wyjaśnienie. 

 Sołtys Ryszard Bryk złożył zapytanie o drogę powiatową pomiędzy Pierzchnicą a 

Drugnią przez Osiny. Na tej drodze jest sytuacja bardzo trudna, bo na odcinku pomiędzy 

Pierzchnicą a Osinami jest prowadzony ciężki transport kruszywa z kopalni w Osinach. Ta 

droga nie spełnia żadnych parametrów, jest bardzo zdewastowana. W poboczach drogi są duże 

ubytki, bo samochody zjeżdżają przy wymijaniu się i nic nie jest zrobione. Podcięte zostało 

trochę gałęzi od Pierzchnicy nawet nie do samych Osin już. Zwrócił również uwagę na sprawę 

niedokończonego chodnika w Osinach, który wyceniono na 50 tys. zł. Droga została 

wyremontowana, a chodnik nie został dokończony. Mówił, że burmistrz jest gotowy dołożyć 

środki na wykonanie chodnika tylko jest kwestia powiatu. Zapytał Starostę jaka jest szansa na 

dokończenie tego chodnika i remont drogi do Osin. Kilka dróg ważnych weszło ale droga do 

Osin jest również ważna i powinna być w centrum uwagi. Pełna wypowiedź sołtysa została 

zarejestrowana w nagraniu z obrad sesji. 

Pan Mariusz Ściana powiedział, że w tej sprawie udzieli odpowiedzi w sprawach 

różnych żeby nie zakłócać porządku obrad i będą jeszcze inne zgłoszenia. 

Po dyskusji radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy  na rok 2019 w związku z tym przewodnicząca rady poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu przy użyciu imiennego wykazu głosowania radnych wynik 

głosowania był następujący: na ustawowy skład rady 15 radnych głosowało 14 radnych  

i  za było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. 

Imienny wykaz głosowania dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy  

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

Ad.8.Przewodnicząca rady poddała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmian  

         w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na 

lata 2019-2034. Przeczytała projekt uchwały i poinformowała, że projekt uchwały analizowała 

komisja budżetowa i wydała opinię pozytywną. Zwróciła się do skarbnika o omówienie 

przedłożonego projektu. 

Skarbnik Miasta i Gminy Pierzchnica Krzysztof Cieślak poinformował, że do projektu 

uchwały radni również otrzymali autopoprawkę Burmistrza i omówi łącznie projekt uchwały  

z autopoprawką. Powiedział, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze 

zmian  wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmianami 

wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy od ostatniej zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej. Omówił zmiany, które dokładnie wyjaśnione są w objaśnieniach do 

zmian w WPF określonych załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 w związku 

z tym przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Po przeprowadzonym głosowaniu przy użyciu imiennego wykazu głosowania radnych wynik 

głosowania był następujący: na ustawowy skład rady 15 radnych głosowało 14 radnych  

i za było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. 

Imienny wykaz głosowania dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy  

w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pierzchnica na lata 2019-2034 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9.Przewodnicząca rady poddała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia  

         pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. Przeczytała projekt uchwały i 

poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja budżetowa i wydała opinię 

pozytywną.  

Burmistrz powiedział, że sprawa jest oczywista. Wszystko zostało powiedziane przy 

podejmowaniu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego w związku z tym przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 

uchwały. 

Po przeprowadzonym głosowaniu przy użyciu imiennego wykazu głosowania radnych wynik 

głosowania był następujący: na ustawowy skład rady 15 radnych głosowało 14 radnych  

i za było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. 

Imienny wykaz głosowania dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad.10.Przewodnicząca rady poddała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie określenia  

           wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Przeczytała projekt uchwały i 

poinformowała, że projekt uchwały analizowała komisja budżetowa i wydała opinię 

pozytywną. Zwróciła się do Burmistrza o omówienie projektu uchwały. 

 Burmistrz poinformował, że kilka lat temu został wprowadzony dodatek energetyczny 

i może go uzyskać wąska grupa osób, którzy mają przyznany dodatek mieszkaniowy. Od 

początku jego uchwalenia jeszcze nikt z tego dodatku nie korzystał. Przepisy określają, że na 

radzie spoczywa obowiązek uchwalenia wniosku o dodatek energetyczny. Pomimo, że nikt nie 

korzysta obecnie z dodatku to wniosek trzeba uchwalić, bo może zaistnieć taka sytuacja w 

przyszłości, że ktoś nabędzie prawo do dodatku energetycznego. 

Radni nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego w związku z tym przewodnicząca poddała pod głosowanie 

projekt uchwały. 

Po przeprowadzonym głosowaniu przy użyciu imiennego wykazu głosowania radnych wynik 

głosowania był następujący: na ustawowy skład rady 15 radnych głosowało 14 radnych  

i za było 14 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. 

Imienny wykaz głosowania dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku 

o wypłatę dodatku energetycznego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy  

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad.10.Przewodnicząca poddała pod obrady sesji informację o realizacji zadań  

         oświatowych w Gminie Pierzchnica za rok szkolny 2018/2019. Poprosiła Burmistrza o 

przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych w Gminie Pierzchnica za rok szkolny 

2018/2019. 

Burmistrz poinformował, że wszyscy radni otrzymali szczegółową informację. 

Powiedział, że przedstawi informację w kilku słowach, bo nie ma potrzeby czytania jej całej. 

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Przewodnicząca zwróciła się do zebranych czy są pytania do Burmistrza w sprawie 

informacji o realizacji zadań oświatowych. 

 Radni nie wnosili zapytań w sprawie realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Pierzchnica za rok szkolny 2018/2019 w związku z tym przewodnicząca zamknęła temat. 

 

Ad.11.Przewodnicząca poddała pod obrady punkt informacja z przeprowadzonej  

           analizy oświadczeń majątkowych i przedstawiła informację z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Pierzchnicy. Informacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.  
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Następnie Burmistrz przedstawił informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych osób, które obowiązane były złożyć oświadczenia do Burmistrza. Informacja 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.12.Wolne wnioski. 

 O głos poprosił Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan Mariusz Ściana, który 

podziękował za zaproszenie na sesję. W wypowiedzi wskazywał na dobrą współpracę władz 

gminy i powiatu oraz Wojewodę co zaowocowało pozyskaniem dużych dotacji na 

modernizację dróg z funduszu dróg samorządowych. Mówił o działaniach podejmowanych 

przez powiat na terenie powiatu kieleckiego w dziedzinie infrastruktury drogowej, w zakresie 

oświaty, w zakresie zdrowia, w zakresie zatrudnienia. Odnośnie pytania w sprawie drogi do 

Osin powiedział, że w tym temacie już były rozmowy i nawet byli już na tej drodze. Jest to 

bardzo ważna droga ale świadomie nie określił żadnych terminów co do działań na tej drodze. 

W zakresie tego co było robione na tej drodze i odnośnie chodnika powiedział, że to pytanie to 

raczej nie do niego. Jest obecny radny powiatu Pan Paweł Gratka, który był Dyrektorem 

Powiatowego Zarządu Dróg minionej kadencji i to co się działo i czemu nie tak jak trzeba było 

to może wypowie się radny. Pełna wypowiedź Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego została 

zarejestrowana w nagraniu z obrad sesji. 

 Sołtys Jolanta Bracichowicz mówiła, że miała być robiona droga od Chmielnika do 

Drugni czy dokumentacja będzie wykonana na ta drogę. 

 Pan Mariusz Ściana poinformował, że dokumentacja na tą drogę jest wykonywana od 

Chmielnika aż do Życin. Powiedział, że wykonanie samego projektu będzie trwało około 1,5 

roku. 

 Radny Michał Stępień  zgłosił sprawy w zakresie bezpieczeństwa na drogach, które są 

zgłaszane co roku i co roku jest ten sam problem. Zgłaszane są sprawy wykaszania rowów, 

poboczy dróg i wycinania krzaków przy drogach, ma to wpływ na bezpieczeństwo na drogach. 

Zwrócił się do Członka Zarządu Powiatu żeby zająć się tym tematem. 

Zgłosił potrzebę oznakowania dróg, bo są pewne braki. Oznakować objazdy dla pojazdów 

ciężkich którędy mają jeździć, chodzi o pojazdy jeżdżące do kamionek na terenie gminy. 

 Radna Jadwiga Łopatowska zgłosiła sprawę dokończenia odwodnienia w Pierzchniance 

polegającego na umocnieniu skarp i dna rowu. Mówiła, że jeszcze za czasów jak pracował Pan 

Gratka w powiecie były odpowiedzi, że brak jest środków finansowych albo budżet za mały. 

Powiedziała, że teraz otrzymała odpowiedź  datowaną na 1 lipca, której treść przedstawiła, że 

prace polegające na umocnieniu skarp i dna rowu zostaną wykonane przy ewentualnej 

przebudowie drogi. Mówiła, że sprawa ta została jakby zepchnięta, bo skoro droga jest jeszcze 

dobra to kiedy te prace przy rowie zostaną wykonane jak nie ma jeszcze potrzeby wykonania 

przebudowy tej drogi. Prosiła żeby tą sprawę popchnąć i dokończyć odwodnienie, bo nie 

zostało tego dużo. 

 Sołtys Henryk Zgórski mówił, że zgłaszał wycinkę drzew i krzaków przy drodze w 

Gumienicach i nie zostało zrobione, a zagraża to bezpieczeństwu. W samej miejscowości 

mieszkańcy sami dbają ale wjazd i wyjazd z miejscowości jest bardzo zły. 

 Radny Wiesław Kwaśniewski mówił, że wspólnie z radną Litwin złożył interpelację w 

sprawie drogi do Osin i przyszła odpowiedź z Powiatowego Zarząd Dróg w Kielcach, że 

zostaną wykonane prace polegające na uzupełnieniu materiałem kamiennym poboczy dróg. 
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Sołtys z Osin mówił, że trochę gałęzie zostały podcięte, a kruszywa jak nie było tak nie ma. 

Droga ta jest intensywnie eksploatowana, pobocza zostały rozjechane i jest coraz bardziej 

niebezpiecznie. 

 Mówił, że zgłaszał również wniosek o wykonanie chodnika od ulicy łąkowej do Dino  

i nic się w tej sprawie nie dzieje, nie ma żadnej odpowiedzi w tym temacie. Powiedział, że 

rozumie to, że nie wykona się tego w ciągu miesiąca ale jakaś odpowiedzieć powinna być, bo 

nie wiadomo co odpowiedzieć mieszkańcom. 

 Sołtys Ryszard Bryk powtórzył, że droga do Osin jest w fatalnym stanie. Odnośnie 

chodnika mówił, że Członek Zarządu nie wie dlaczego nie dokończono chodnika, być może 

Pan Gratka udzieli odpowiedzi. Powiedział, że chciałby usłyszeć kto jest za to odpowiedzialny 

i z kim można rozmawiać, kiedy ten chodnik zostanie dokończony. 

Radna Malwina Wrona zapytała obecnego Starostę jak wygląda na terenie powiatu 

planowanie działań wykorzystania dofinansowania rządowego w zakresie transportu 

publicznego. W Skrzelczycach jest problem z dojazdem, mieszkańcy nie mają czym jeździć. 

Radna Renata Błaszczyk mówiła, że ma sprawy, które już zgłaszała, a mianowicie 

wymalowanie pasów oddzielających pas jezdni od pobocza w Kalinie Góreckiej. Druga sprawa 

kruszywo na utwardzenie drogi powiatowej Górki-Lisów. Zbierana była góra i pobocze i jest 

w tym miejscu wymagane utwardzenie pobocza. 

Sołtys Julia Kozioł mówiła, że składała na jednej z sesji na ręce Burmistrza i Starosty 

petycję w sprawie drogi powiatowej do Drugni koło cmentarza. Zapytała czy w sprawie tej 

drogi podjęte zostały jakieś działania. 

Zapytała czy Burmistrz ma wpływ na to żeby mieszkańcy obcięli gałęzie drzew bo wystają na 

jezdnię. Dwa samochody się nie wyminą żeby nie zarysować karoserii.  

 Sołtys Anna Borek zgłosiła do Burmistrza, że jeden z mieszkańców Podstoły nie ma 

prądu nie ma wody, a zbliża się zima i żeby gmina zainteresowała się tym problemem. 

 Radny Piotr Cendrowski mówił, że zgłaszał do wykonania drogę na Straszniów i nie 

została nigdzie wpisana chodzi o skrót od Gumienic na Straszniów. 

 Radny Stanisław Baran zgłosił problem podcinania gałęzi drzew pod liniami 

energetycznymi przez Zakład Energetyczny. Jak jest to robione na posesji to gospodarz 

posprząta, a jak jest na terenie niezamieszkałym czy przy drogach to gałęzie nie są sprzątane, 

a zakład powinien to robić. 

Wystąpił w sprawie otwierania Ośrodka Zdrowia w Drugni. Mówił, że lekarz przyjeżdża na 

określoną godzinę, a ludzie marzną na zewnątrz. Wniósł żeby wcześniej była otwierana 

poczekalnia żeby ludzie nie stali na zewnątrz. 

Zgłosił, że jest sezon grzybiarzy a wraz z tym zwiększyła się liczba porzucanych psów. 

 Sołtys Jolanta Bracichowicz poinformowała, że wraz z radną z Drugni rozmawiały z 

doktorem Hołodym w sprawie otwierania poczekalni i doktor powiedział, że pomyśli nad tym 

żeby od godziny 8 otwierać ośrodek zdrowia. 

 Radna Renata Błaszczyk zapytała czy gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie 

odbioru folii z gospodarstw rolnych. 

Druga sprawa to mieszkańcy proszą o złożenie wniosku przez samorząd gminy o przystąpienie 

do projektu mającego na celu dofinansowanie szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. 

 O głos poprosił radny powiatu Paweł Gratka i odniósł się do słów Członka Zarządu 

Powiatu Kieleckiego Pana Mariusza Ściany dotyczących  inwestycji w Osinach i uwag Pana 
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Sołtysa poinformował, że zakres robót jaki został przewidziany umową został wykonany. 

omówił przebieg realizacji zadania w Osinach określonego umową. Odcinek drogi, który został 

okrawężnikowany i wysypany kruszywem to na etapie realizacji inwestycji jak był Dyrektorem 

Powiatowego Zarządu Dróg było uzgadniane z Burmistrzem, że chodnik zostanie wykonany w 

bieżącym roku. Powiedział, że może tylko ubolewać nad tym, że w 2019r. nawet metr 

kwadratowy chodnika czy metr bieżący drogi nie został wybudowany na terenie gminy 

Pierzchnica. Wyraził nadzieję, że zarząd obecnej kadencji wykaże się większą determinacją  

realizacji inwestycji i te, które wpisane do funduszu dróg samorządowych zostaną 

zrealizowane. Ze swojej strony zapewnił o swojej pomocy dla mieszkańców gminy. Zwrócił 

się do Starosty i poinformował, że od 1 października nie jest pracownikiem administracji 

powiatu. 

Członek Zarządu Pan Mariusz Ściana zwrócił się do przewodniczącej żeby wszystkie 

sprawy dotyczące dróg i zaległe sprawy zebrać i przekazać właściwemu członkowi zarządu 

powiatu Panu Cezarowi Majchrowi. Podkreślił, że ten rok jest rokiem przełomowym, bo 

realizują budżet poprzedniego zarządu stąd nie została wybudowana żadna droga czy też 

chodnik. Mówił, że ważnym jest żeby myśleć o przyszłości i mieć świadomość, że nie da się 

nic zrobić z dnia na dzień. Pełna wypowiedź Starosty została zarejestrowana w nagraniu z obrad 

sesji. 

Sołtys Ryszard Bryk powiedział, że z obu wypowiedzi dalej nie uzyskał konkretnej 

odpowiedzi dlaczego nie dokończono tego chodnika i kiedy będzie zrobiony ten chodnik. 

Pan Starosta odpowiedział, że nie wszystko da się zrobić od razu, trzeba zdiagnozować 

potrzeby czy będzie do czynienia z inwestycją celu publicznego w formule ZRID i jeżeli 

wejdzie się w takie rozwiązanie to procedury będą trwały i samo wykonanie projektu będzie 

trwało 2 do 2,5 roku.  

Burmistrz omówił jak doszło do wprowadzenia dofinansowania realizacji trzech dróg z 

funduszu dróg samorządowych. Mówił że są drogi łatwiejsze do realizacji i są  trudne. Droga 

do Osin należy do tych trudnych bo nie ma pasa drogowego. Powiedział, że sygnalizował 

Staroście żeby przekonać zarząd powiatu żeby to zadanie weszło do wykonania dokumentacji 

tzw. zridowskiej. Wykonanie dokumentacji potrwa ze dwa lata ale to umożliwi zrealizowanie 

tej drogi. Mówił, że będzie zabiegał o wprowadzenie wykonania dokumentacji tej drogi 

podobnie jak weszło zadanie wykonania dokumentacji drogi Chmielnik-Drugnia-Życiny. Jak 

będzie dokumentacja będzie można ubiegać się o dofinansowanie i realizowanie bo bez 

dofinansowania zewnętrznego to ani budżet gminy ani budżet powiatu nie udźwignie realizacji 

tej drogi. 

Odnośnie drogi powiatowej od Wierzbia do Drugni koło cmentarza i droga skrót na 

Straszniowie zgłoszone były do objęcia programem powodziowym. Te drogi zgłosił do powiatu 

i powiat zgłosił te drogi do Wojewody. W tej chwili z tego co wie oczekują na komisję, która 

oceni czy będą się one kwalifikowały do dofinansowania ze środków powodziowych. Jak 

zostaną zakwalifikowane do programu to będzie można zabiegać o dofinansowanie. 

Odnośnie mieszkańca Podstoły powiedział to radny Baran był w tej sprawie wczoraj i 

rozmawiali w tej sprawie i nie jest to do rozstrzygnięcia na sesji. 

W kwestii otwierania Ośrodka Zdrowia w Drugni powiedział, że będzie rozmawiał z 

kierownikiem, bo sprawa wydaje się słuszna. 
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Odnośnie sprawy postępowania Zakładu Energetycznego, to gmina może kierować 

jakieś pisma ale nie ma wpływu jak funkcjonują, bo nie podlegają gminie ani Staroście. 

Sprawa wniosku o dofinansowanie odbioru folii z gospodarstw rolnych powiedział, że 

uruchomiony jest program na odbiór folii po sianokiszonce. Temat jest rozpoznawany. Do 

rolników, którzy mają ten problem będą wystosowane wystąpienia żeby się określili jaką będą 

mieli ilość folii do utylizacji gdzieś do czerwca przyszłego roku. W oparciu o takie dane gmina 

do 20 grudnia składa wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Jest to na tej samej zasadzie jak utylizacja azbestu. Jak będzie dofinansowanie, wybiera się 

firmę, która zajmie się utylizacją folii. Rolnicy w jedno miejsce przywożą na dany dzień folię, 

firma przyjeżdża i odbiera i następuje zapłata przez gminę. 

Odnośnie dofinansowania szczepień powiedział, że będzie rozmawiał, bo we 

współpracy z Ośrodkiem Zdrowia trzeba to zrobić. Trzeba opracować program zdrowotny, a 

mogą to zrobić osoby z kwalifikacjami medycznymi. 

Kwestia psów to jest temat, który występuje od lat. Gmina wydaje duże pieniądze na 

odławianie bezdomnych psów i ma świadomość, że będzie się jeszcze więcej wydawać. Dopóki 

nie będzie czipowania w ale całej Polsce, ale to też teoretycznie, bo w praktyce jak się oszczeni 

i nie zaczipuje to co kto zrobi. 

Powiedział, że odnośnie uwag dotyczących bieżącej konserwacji dróg jest nowy 

Kierownik Obwodu Drogowego w Celinach i spróbuje na następną sesję zaprosić kierownika, 

bo sprawy znaków, gałęzi to jest temat dla kierownika obwodu. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca rady podziękowała wszystkim za 

udział i zamknęła sesję rady miejskiej.  

Sesja zakończyła się o godzinie 1410. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółował: 

S.Kielesiński  

        Przewodnicząca Rady 

        (-) Maria Łopatowska 

 


