
Protokół Nr X.2015

z sesji Rady Gminy w Imielnie

z dnia 30 listopada 2015 roku

Posiedzenie odbyło się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie w godz. od 9°0 do 1140.

W posiedzeniu udział biorą Radni Rady Gminy w Imielnie oraz zaproszeni goście według list

obecności stanowiących załączniki Nr I, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.

Porzadek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu Nr IX.2015,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres miedzy sesjami,

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015,

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy (mielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na

2015 rok Nr X.55.2015,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 20 15-2026

Nr X.56.20 15,

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na

obszarze Gminy Imielno Nr X.57.2015,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr X.58.2015,

- w sprawIe określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr X.59.2015,

- w sprawIe określenia wzoru fom1Ularza Informacji w spraWIe Podatku od

Nieruchomości, Rolnego, Leśnego Nr X.60.20 I5,

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny Nr X.61.20 15,

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny Nr X.62.2015,

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

Nr X.63.2015,

- w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny,

rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Nr X.64.2015,



- w spraWie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe

zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Imielno Nr X.65.2015,

- w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/59/l1 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada

2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru,

określenia inkasentów Nr X.66.20 15,

8. Dyskusja,

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10. Sprawy różne,

I l. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.p.l. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba radnych jest

wystarczająca do podcjmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady

Gminy Pan Jan Grzelec.

W sesji udział bierze I5-tu radnych.

Ad.p.2. Protokół Nr IX.2015 z poprzedniej sesJI został "''Yłożony do wglądu po

przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu Nr IX.20 15 głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec przedstawił porządek posiedzenia.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do porządku obrad.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Ad.pA. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres miedzy sesjami szczegółowo

omówił Wójt Gminy.

Ponadto Wójt Gminy poprosił, aby sołtysi i radni przekazali informację do mieszkańców

o możliwości ponownego składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających

azbest z terenu gminy.

Nikt nie zgłosił uwag do sprawozdania.

"Za" przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik

Nr 4 do niniejszego protokołu.



Ad.p.6. Z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

zapoznał kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół

w Imielnie Pan Andrzej Spetel.

Wójt Gminy powiedział, że jest problem dotyczący uczęszczania dzieci do przedszkoli

poza terenem Gminy Imielno. Baza przedszkolna jest przygotowana w każdej ze szkół,

a pomimo tego kilkoro rodziców posłało swoje dzieci do przedszkoli w Jędrzejowie

i Pińczowie. Za te dzieci, które uczęszczają do przedszkoli poza teren gminy samorząd

musi płacić za ich utrzymanie. Wójt Gminy poprosił Pana Kierownika o przybliżenie,

jakiego rzędu są to kwoty.

Pan Andrzej Spetel powiedział, że jeśli chodzi 9 powiat pińczowski, to przez ostatnie

3 lata miesięcznie płacone było 2400 zł. Ponadto ostatnio przyszła nota księgowa

z Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie na kwotę 2600 zł za dwa miesiące utrzymania dzieci

w przedszkolu.

Wójt Gminy zaproponował, aby na ostatniej sesji w bieżącym roku przedstawić koszty

związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolach poza terenem gminy w skali roku.

Radny Kazimierz Segieta poprosił o podanie wyników egzaminów gimnazjalnych

w rozbiciu na poszczególne szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Motkowicach Pani Dorota Nowak powiedziała, że Gimnazjum

w Motkowicach było pierwsze a z Mierzwina drugie, ale różnice są bardzo znikome.

Ponadto Pani Dyrektor powiedziała, że Gmina Imielno zajęła drugie miejsce w powiecie

jędrzejowskim, a piąte w województwie świętokrzyskim z wynikami z egzaminów

gimnazjalnych.

"Za" przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym

2014/2015 głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 stanowi

załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.p.7. W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec przystąpił do

podejmowania uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na

2015 rok Nr X.55.2015 - projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka zapoznała wszystkich obecnych

z treścią projektu uchwały.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.



- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015-2026

Nr X.56.2015 - projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na

obszarze Gminy Imielno Nr X.57.2015 - projekt uchwały omówił Wójt Gminy,

informując, że stawki podatków nie uległy zmianie i pozostają na poziomie z lat

ubiegłych.

Z treścią uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

"Za" przyjęcie projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr X.58.20 15 -

z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie I5-tu radnych.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu Nr X.59.2015-

z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

,.za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie I5-tu radnych.

- w sprawie określenia wzoru formularza Informacji w sprawIe Podatku od

Nieruchomości, Rolnego, Leśnego Nr X.60.2015 - projekt uchwały omówiła Skarbnik

Gminy Pani Halina Faryna.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka zapoznała z treścią projektu

uchwały.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny Nr X.6 1.20 I5 -

z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie I5-tu radnych.



- w sprawie określenia \'1zoru formularza deklaracji na podatek leśny Nr X.62.2015 -

z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawIe określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

Nr X.63.2015 - z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca rady Gminy

Pani Gabriela Deka.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny

rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Nr X.64.2015 - z treścią projektu uchwały

zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawIe przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy [mielno Nr X.65.2015 - z treścią projektu uchwały

zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan

Grzelec zapoznał wszystkich zebranych z wysokością opłat za pobór wody na terenie

Gminy Imielno.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie uchylenia uchwały Nr Vlll/59/l1 Rady Gminy w lmielnie z dnia 30 listopada

20 II roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru,

określenia inkasentów Nr X.66.20 15 - projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy,

informując, że jeśli na terenie Gminy nie ma placu targowego wówczas taka uchwała jest

nieważna.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka zapoznała z treścią projektu

uchwały.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.



Ad.p.8. W punkcie tym głos zabrał Radny Zdzisław Zygan dziękując w imieniu sołtysa

i swoim Wójtowi Gminy za wykonany remont drogi Jakubów-Wygoda.

Wójt Gminy powiedział, że droga została wykonana solidnie i na pewno będzie służyć

mieszkańcom.

Sołtys wsi Dałechowy Pan Wiesław Adamus powiedział, że chciałby powrócić do tematu

z początku roku, a mianowicie podniesienia prowizji dla sołtysów.

Wójt Gminy powiedział, że na chwiłę obecną prowadzone są rozmowy w tej kwestii

i poprosił o cierpłiwość.

Sołtys wsi Wygoda Pani Pelagia Kasza powiedziała, że płaci wysoki podatek od

nieruchomości i czuje się z tego powodu pokrzywdzona.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wysokość podatku załeży od kwalifikacji znajdujących

się tam gruntów, a że są skwałifikowane przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako

grunty budowłane to stawka podatku jest wysoka.

Wójt Gminy powiedział, że postara się wyjaśnić poruszony temat o ezym Pani Kasza

zostanie poinformowana. Ponadto Wójt Gminy poprosił p.o. kierownika GOPS

o zapoznanie zebranych z informacją dotyczącą strategii problemów społecznych.

P.o. kierownika GOPS Pani Urszula Będkowska poinformowała zebranych, że

w najbliższych dniach na terenie gminy mogą pojawić się ankieterzy z upoważnieniem

Wójta w związku z potrzebą opracowania strategii probłemów społecznych.

Wójt Gminy poinformował zebranych, zarazem zapraszając wszystkich chętnych do

udziału w spotkaniu wigiłijnym w dniu ł 7 grudnia o godz. 1200. Wigilia odbędzie się

w Samorządowej Szkole Podstawowej w [mielnie. W związku z tym Wójt Gminy

poprosił o zgłaszanie chętnych osób do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto

Wójt Gminy powiedział, że 29 grudnia odbędzie się uroczysta sesja opłatkowa w Zespole

szkół w Motkowicach.

Na zakończenie Wójt Gminy wszystkim zebranym złożył życzenia z okazji

nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Ad.p.9. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Ad.p.lO. W punkcie tym głos zabrał sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus

informując, że w związku z ostatnią zbiórką odpadów komunalnych wielkogabarytowych

ogłoszenia nie otrzymał. Prosił, aby przy następnej takiej zbiórce poinformować sołtysów.



• •

Wójt Gminy powiedział, ogłoszenia były rozwożone do sołtysów, rozwieszane były na

tablicach ogłoszeń oraz zamieszczone było na stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę w posiedzeniu.

Po przerwie przedstawiciele firmy Greenlynx przedstawili zebranym prezentację

opracowanego projektu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy łmielno.

Pracownik Urzędu Pan Włodzimierz Węglowski powiedział, że projekt planu gospodarki

niskoemisyjnej będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej Urzędu.

Ad.p.11. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec uznał porządek obrad za

wyczerpany, dziękując wszystkim za przybycie zakończył posiedzenie.
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