PROTOKÓŁ NR V/2011
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 30 marca 2011 roku
w godz. 12.15 – 15.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
Obradom przewodniczył Pan Jan Sitarz – Przewodniczący Rady Gminy Radecznica.
W obradach uczestniczyli Radni:
1. Batorski Alfred
2. Brodaczewski Eugeniusz
3. Dubaj Sławomir
4. Furmanek Bogdan
5. Kapica Roman
6. Kondrat Andrzej
7. Krawiec Karol
8. Kubina Zbigniew

9. Ładosz Stanisław
10. Olech Jarosław
11. Rudnicki Mieczysław
12. Sitarz Jan
13. Smarkala Mieczysław
14. Sykała Wojciech
15. Zymon Marcin

ponadto w obradach uczestniczyli:
Gabriel Gąbka – Wójt Gminy
Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
Zenon Goch – Komendant Komisariatu Policji
Sołtysi Gminy Radecznica

1.
2.
3.
4.

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
- ustalenia planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w
roku 2011 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Radecznica
- wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój
kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. punktu 1-ego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz
* otwieram piątą sesję Rady Gminy Radecznica VI kadencji * i omówił program dzisiejszej sesji.
Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 Radnych, co
stanowi 100 % składu Rady Gminy.
Przewodniczący poinformował Radę, że wpłynął wniosek 4 Radnych – członków Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy o odwołanie z funkcji przewodniczącego tejże komisji Pana Bogdana
Furmanka wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał.
Przewodniczący przedstawił treść wniosku i zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym: 7 głosami „za” – 3 głosami „przeciw” – 5 głosami wstrzymujący – wniosek
został przyjęty do realizacji.
Następnie Przewodniczący poinformował, że na sesję został zaproszony Komendant komisariatu
policji i zgłosił do porządku obrad wprowadzenie jako punkt 4 „sprawozdanie Komendanta
Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie nt. stanu bezpieczeństwa w gminie Radecznica”
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie punktu do porządku obrad.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zmian będących
konsekwencją wniosku zgłoszonego przez grupę Radnych.
Jako pierwsza w punkcie 7 porządku obrad jako podpunkt 1: podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę Nr II/3/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych
komisji Rady Gminy Radecznica oraz ustalenia przedmiotu ich działania i uchwałę Nr II/4/2010 z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Radecznica.
W głosowaniu jawnym: 7 głosów *za* - 1 głos *przeciw* - 5 głosów *wstrzymujący* - zmiana
została wprowadzona.
Radny – Pan Andrzej Kondrat zwrócił uwagę, że należy jako następną wprowadzić uchwałę o
powołaniu tj. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała zostanie wprowadzona jako podpunkt 2 i zarządził
głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 8 głosami *za* - 2 głosami * przeciw* – 5 głosami *wstrzymujący* zmiana została przyjęta.
Zgodnie z § 29 Statutu Gminy wymagana jest opinia Wójta dotycząca uchwały.
Opinia zostanie przedstawiona przy podejmowaniu uchwały.
Następne zmiany porządku obrad:
1. podjecie uchwały w sprawie: przyjęcia aneksu uzupełniającego do „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica”
2. podjecie uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Radecznica.
3. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości / ośrodki zdrowia
w Gorajcu i Radecznicy/
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawionej zmiany
W głosowaniu jawnym 15 głosami *za* - proponowane zmiany zostały przyjęte i Przewodniczący
poddał pod głosowanie całość porządku obrad łącznie z wprowadzonymi zmianami.

W głosowaniu jawnym 15 głosami * za * porządek obrad V sesji Rady Gminy Radecznica został
przyjęty.
Porządek obrad V sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 30 marca 2011 roku:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie nt. stanu
bezpieczeństwa w gminie Radecznica.
5. Interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w
sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Radecznica oraz
ustalenia przedmiotu ich działania i uchwałę Nr II/4/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Radecznica.
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica.
- zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
- ustalenia planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w
roku 2011 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Radecznica
- wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój
kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
- przyjęcia aneksu uzupełniającego do „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica”
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radecznica
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. punktu 3-ego.
Prowadzący obrady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy zapoznali się z treścią
protokołu z poprzedniej sesji / protokół był wyłożony przed rozpoczęciem obrad/, czy zgłaszają
uwagi do jego treści.
Uwag nie zgłoszono
Zastępca Przewodniczącego – Pan Alfred Batorski zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem bez czytania protokołu z
poprzedniej sesji.
W głosowaniu jawnym 15 głosami * za * - /jednogłośnie/ protokół z IV sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Komendant podziękował za zaproszenie na sesję. Poinformował, że został powołany do
Komisariatu w Szczebrzeszynie po przeprowadzonej reorganizacji struktur policji. W wyniku
reorganizacji posterunki Sułów i Radecznica zostały włączone do Komisariatu w Szczebrzeszynie.
Zaznaczył, że była to decyzja odgórna.
Poinformował, że jego zastępcą jest Jerzy Więczkowski, który dotąd pracował w Radecznicy a
dzielnicowym na gminę Radecznica jest Ireneusz Pańczyk.W komisariacie zatrudnione są 22 osoby.
Stwierdził, że będą czynione starania o poprawę bezpieczeństwa. Pełniona jest służba całodobowa i
zwiększona ilość patroli – zasadniczo w terenie są dwa patrole policji.
W razie potrzeby należy dzwonić na nr 84-6771756 fax nr 84 6771757.
W godz. 6-22 czynne jest biuro/sekretariat/ wtedy jest komendant, zastępca lub inny
funkcjonariusz. Natomiast w godzinach nocnych należy dzwonić na nr alarmowy.
Komendant zaapelował do zebranych z uwagi na występujące przypadki kradzieży w domach
prywatnych o zwracanie uwagi na osoby nieznane i informowanie o takich przypadkach policji.
Komendant poprosił o zgłaszanie uwag i zadawanie pytań.
Pan Tadeusz Paszko zwrócił uwagę, że patrol jedzie od sklepu do sklepu. Proponuje, żeby policja
sprawdzała złomiarzy, bo zdarza się, że jedna osoba wchodzi do domu odwracając uwagę a droga
dokonuje kradzieży w obejściu.
Pan Piotr Sikora – sołtys z Mokregolipia zaapelował do Komendanta o zwrócenie uwagi na
prędkość jazdy funkcjonariuszy samochodami policyjnymi w terenach zabudowanych.
Przewodniczący RG zapytał, czy patrol może sprawdzać trzeźwość osób będących w sklepie.
Komendant odpowiedział, że nie ma podstaw do badania.
Radny – Pan Sławomir Dubaj proponuje zorganizowanie szkoleń mieszkańców np. na zebraniach
wiejskich w celu poinformowania o sankcjach za nieprzestrzeganie przepisów.
Komendant odpowiedział, że spotkania można zorganizować ale każdy ma obowiązek dbać o
samokształcenie i znajomość obowiązujących przepisów.
Radny – Pan Jarosław Olech zapytał, czy policjant może używać przemocy i wulgarnego
słownictwa wobec podejrzanych.
Komendant odpowiedział, że można użyć siły tylko zgodnie z przepisami, natomiast jeżeli chodzi o
słownictwo – zwróci uwagę podwładnym.
Ad. punktu 5-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. punktu 6-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- odbył się przetarg na budowę chodników w Gorajcu –Stara Wieś
- prowadzone są negocjacje i uzgodnienia z firmą, która jest wykonawcą robót na drodze
powiatowej Radecznica – Gorajec,
- podpisana została umowa na 250.000 zł z LGD / środki na budowę chodników w gminie/ realizacja do końca września br. Obecnie trwają prace administracyjne; przygotowywanie

dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego,
- trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę na roboty w Zaporzu, Gorajcu i Radecznicy,
- prowadzone są uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie obejścia szpitalnej
oczyszczalni ścieków. Ustalone zostało, że rozbiórki dokonuje szpital, gmina załatwia wszelką
dokumentację, natomiast klasztor zapewnia nadzór.
- trwają dalsze prace nad kanalizacją / do sporządzenia wniosku o pieniądze/,
- trwają uzgodnienia do kanalizacji Gorajca i Czarnegostoku.

Ad. punktu 7-ego.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszeni zostali:
1. Kondrat Andrzej - wyraził zgodę,
2. Ładosz Stanisław - wyraził zgodę
3. Kapica Roman – nie wyraził zgody
4. Smarkala Mieczysław – wyraził zgodę
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem jej składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * - 2 głosami * wstrzymujący * skład Komisji Uchwał i
Wniosków został przez Radę Gminy zatwierdzony.

Przerwa 13.07 – 13.22

Ad. punktu 8-ego.
W kolejnym punkcie przystąpiono do podejmowania uchwał.
Pierwszą z przewidzianych na dzisiejszą sesję jest uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/3/2010 z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
Radecznica oraz ustalenia przedmiotu ich działania i uchwałę Nr II/4/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana i Przewodniczący poprosił o dyskusję.
Radny – Pan Eugeniusz Brodaczewski zaproponował pozostawić Radnego Furmanka na funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dać szansę do poprawy.
Wójt stwierdził, że powinien wypowiedzieć się Przewodniczący Komisji jako osoba
zainteresowana. Zauważył, że wszyscy znamy Radnego Furmanka, faktem jest, że czasami
zachowuje się zbyt emocjonalnie i na posiedzeniach dochodziło do scysji.
Proponuje jednakże pozostawić i dać szansę na poprawę. Stwierdził, że na chwilę obecną jego
opinia odnośnie odwołania jest negatywna.

Radny – Pan Bogdan Furmanek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że zmieniły się
przepisy i termin udzielenia absolutorium przesunięty jest do 30 czerwca. Stwierdził, że jest takim
samym członkiem komisji jak pozostali. Proponuje żeby każdy z członków komisji przygotowywał
jej prace .
Radny – Pan Andrzej Kondrat przedstawił zebranym jak przebiega posiedzenie komisji. Stwierdził,
że komisja ma określone obowiązki, które powinna wypełniać. Przewodniczący Komisji powinien
poinformować pracownika, że będzie kontrolowany odpowiednio wczesniej – nie w ostatniej chwili
– wówczas będzie mógł przygotować dokumenty do kontroli.
Radny stwierdził, że jeżeli taka ma być praca Komisji to nie ma sensu taka praca. Można spotykać
się rzadziej, ale należy robić to co trzeba. Jeżeli Przewodniczący Komisji może tak postępować to
inni Radni także mogą się zachowywać?
Podsumowując powiedział, że Radni mają swoje zdanie i zdecydują sami.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że nierzetelne sprecyzowanie wymaganej dokumentacji
uniemożliwia właściwe jej udostępnienie do kontroli. Uważa, że jest to sprawa do naprostowania i
proponuje pozostawić Radnego Furmanka na funkcji przewodniczącego komisji.
Radny – Pan Alfred Batorski proponuje, żeby Radny Furmanek obiecał, że powściągnie swoje
emocje, poprawi zachowanie i zadba o właściwe przygotowanie materiałów do pracy komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że odtąd zadania Komisji będą rozdzielane i nie
będzie zamętu podczas posiedzenia.
Radny – Pan Karol Krawiec poinformował zebranych, że dzisiejszy wniosek o odwołanie
przewodniczącego jest dokładnie przemyślany i powiedział iż nie wierzy, że Przewodniczący się
zmieni i zmieni swoje postępowanie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowana uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 5 głosami * za * - 8 głosami *przeciw* 2 głosami *wstrzymujący* Uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/3/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru
przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Radecznica oraz ustalenia przedmiotu ich działania
i uchwałę Nr II/4/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych
komisji Rady Gminy – nie została uchwalona.
Tym samym uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Radecznica nie będzie podejmowania.
Następną jest uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * /jednogłośnie/ - Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2011 rok – została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowaną uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * / jednogłośnie / - Uchwała Nr V/18/2011 w sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – została
przez Radę Gminy uchwalona.

Następną z proponowanych do podjęcia uchwał jest uchwała w sprawie: ustalenia planu
dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w roku 2011 nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Radecznica
Przewodniczący RG zapytał z czego wynika ta uchwała.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest to wynik zapisu w Karcie Nauczyciela.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowaną uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * 1 osoba nieobecna podczas głosowania - Uchwała Nr
V/19/2011 w sprawie:, ustalenia planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego
w roku 2011 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radecznica–
została przez Radę Gminy uchwalona.
Kolejną przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na realizację
projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * /jednogłośnie/ - uchwała Nr V/20/2011 w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:– została
przez Radę Gminy uchwalona.

Przerwa 13.55-14.10
Następną uchwałą jest uchwała w sprawie: przyjęcia aneksu uzupełniającego do „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica”
Pani H. Batorska poinformowała, że gmina Radecznica przystąpiła do pilotażowego programu
usuwania azbestu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski.
Program ten był uchwalony przez Radę poprzedniej kadencji. Zarząd Województwa Lubelskiego
zobowiązał gminę do opracowania i przyjęcia aneksu uzupełniającego do tego programu. Aneks
zawiera dane uzupełniające ten program.
Sekretarz Gminy dodała, że w uchwalonym wcześniej programie brakowało sposobu monitoringu.
Rok 2011 jest pierwszym rokiem sprawozdawczym i żeby możliwe było sporządzenie
sprawozdania niezbędne jest zatwierdzenie sposobu monitorowania.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.

Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowaną uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * - Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie : przyjęcia aneksu
uzupełniającego do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Radecznica”– została przez Radę Gminy uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Radecznica
Radny – Pan Andrzej Kondrat zapytał, co będzie jeżeli tego regulaminu nie będziemy stosować.
Powinien być zapis jakie będą sankcje w przypadku nie stosowania regulaminu.
Wójt wyjaśnił, że wszystkie kary i sankcje zawarte są w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Radny – Pan A. Kondrat zasugerował, aby umieścić punkt odnoszący, żeby ludzie wiedzieli.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w regulaminie nie mogą być powtórzone zapisy, które są zawarte w
ustawie.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ta uchwała ma związek ze sprawozdaniem, które Radni
otrzymali.
Wójt odpowiedział, że sprawozdanie dotyczy dotychczasowej realizacji, natomiast uchwała dotyczy
regulaminu, który będzie obowiązywał po uchwaleniu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowaną uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * / jednogłośnie / - Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radecznica
– została przez Radę Gminy uchwalona.
Ostatnią jest uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Radny – Pan Stanisław Ładosz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania i Budżetu
stwierdził, że przyjecie nieruchomości ośrodków zdrowia jest to dylemat. Jeżeli bowiem będzie
zapis o konkretnym przeznaczeniu nieruchomości, co uniemożliwi zmianę przeznaczenia to
przejmowanie nie ma sensu.
Radny - Pan Marcin Zymon zapytał, czy jest szansa na zagospodarowanie tego budynku.
Wójt przedstawił treść pisma Starosty Zamojskiego w sprawie przekazania nieruchomości.
Poinformował, że konieczny jest remont dachu i wykonanie drenażu. Stwierdził, że jeżeli
przejmiemy nieruchomości to trzeba liczyć się z wyprowadzeniem ogromnych pieniędzy z
budżetu. Gdyby Rada zdecydowała o przyjęciu to przejęte będą obie nieruchomości. Nieodpłatne
przejęcie zobowiązuje nas do przeznaczenia budynków na potrzeby ochrony zdrowia. Żeby
wykorzystać na inny cel to nieruchomość trzeba kupić.
Jeżeli zakup nieruchomości to wartość ich zostanie oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę i na
pewno będzie wyższa niż wykazana wartość księgowa.

Pan Karol Krawiec zapytał kto może wyegzekwować zapis o przeznaczeniu nieruchomości może
zapis obowiązuje Starostę a Rada Gminy może zmienić przeznaczenie.
Radny – Pan Stanisław Ładosz stwierdził, że pewne jest , że gmina poniesie koszty.
Marcin Zymon sugeruje, że jeżeli nie znajdzie się użytkownik nieruchomości to budynek będzie
niewykorzystany, a pieniądze wydane.
Radny – Pan Andrzej Kondrat zapytał, czy przyjmując ośrodek nie zablokujemy działalności
doktorowi Wacowi w Radecznicy.
Wójt odpowiedział, że jak zlikwidowana została apteka to powstały dwie nowe. Podobnie będzie z
ośrodkiem zdrowia.
Pan Andrzej Kondrat proponuje nie podejmować uchwały o przyjęciu nieruchomości. Jeżeli
szukamy oszczędności to bez sensu jest przejmowanie nieruchomości.
Wnosi o niepodejmowanie uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowaną uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 1 głosem * za * 8 głosami *przeciw* - 6 głosami *wstrzymujący* Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nie została przez Radę Gminy
podjęta.
Ad. punktu 9-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania – odstąpiono z uwagi na brak zgłoszonych w
punkcie 4.

Ad. punktu 10-ego.
W punkcie wolne wnioski:
Pan Ryszard Kawka zapytał, czy jest planowana kanalizacja w ciągu najbliższych 4-6 lat.
Pan Jan Tłuczek poinformował, że w Podlesiu koło szkoły jest potrzeba oczyszczenia przepustu i
wykopania rowu odprowadzającego ponieważ woda płynie na szosę.
Pan Andrzej Kondrat składa dwa wnioski formalne:
1. założenie strony internetowej – w najbliższym czasie,
2. materiały na sesję przekazywać drogą mailową
Pan Sławomir Dubaj wnioskuje o likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Wójt odpowiedział, że trzeba wysypiska uprzątnąć.
Pan Piotr Sikora powiedział, że Mokrelipie ma podsądnych może zatrudnić ich do sprzątania.
Pan Andrzej Kondrat wnioskuje o wykonanie przepustu na łąkę/pod górą/ są betony – chodzi o to

żeby zrobić.
Przewodniczący RG prosi Wójta o parę informacji odnośnie sprawozdania.
Wójt poinformował, że była wprowadzona segregacja odpadów – były kontenery. Teraz są umowy
zawierane z mieszkańcami. Nowy uchwalony regulamin porządkuje sprawę odbioru śmieci od
osób samotnych i mało licznych rodzin. Trzeba zlikwidować dzikie wysypiska i wprowadzić rygor
kontroli.
Pan Stanisław Kurek zapytał, czy zmiana umów i faktur za odbiór będzie automatyczna, czy trzeba
zgłaszać indywidualnie.
Wójt odpowiedział, że po wejściu w życie regulaminu spraw będzie załatwiana.
Pani Teodora Wypych powiedziała, że firma odbierająca sprzęt agd deklaruje odbiór tego sprzętu.
Trzeba ustalić 5 punktów zbiórki ustalić jeden dzień i firma odbierze.
Przewodniczący wyjaśnił, zę śmieci leżące przy drogach sprząta zarządca tej drogi. Trzeba z firmą
uzgodnić termin zbiórki i odbioru.
Pan Andrzej Kondrat proponuje wystosować ogłoszenia, żeby właściciele posesji uporządkowali ze
śmieci w obrębie swoich posesji.
Ad. punktu 11-ego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję * zamykam obrady V sesji Rady Gminy*, dziękując Radnym za udział
w obradach.
protokółowała: A.Batorska
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