PROTOKÓŁ NR VIII/2011
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 27 lipca 2011 roku
w godz. 9.10 – 10.10 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/w trakcie obrad/
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

1.
2.

Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,
- powołania Zespołu ds. Zaopiniowania Kandydatów na Ławników.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. punktu 1-ego.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz
* otwieram ósmą sesję Rady Gminy Radecznica VI kadencji * i omówił program dzisiejszej sesji.

Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 Radnych, co

stanowi 93.3 % składu Rady Gminy – obrady są prawomocne.
Następnie zapytał zebranych czy otrzymali proponowany porządek obrad i czy wnoszą do niego
uwagi. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że od czasu zwołania obecnej sesji wynikła potrzeba podjęcia
dodatkowych uchwał. W związku z powyższym wnosi o dodanie do porządku obrad jako kolejne
podpunkty w punkcie 7- podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Radecznicy,
- zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Mokrelipie,
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica .
Przewodniczący zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na wprowadzenie przedstawionych zmian do
porządku obrad. Rada wyraziła zgodę - w związku z powyższym Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem proponowanej zmiany i całości porządku obrad.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * porządek obrad VIII sesji wraz z wprowadzonymi
zmianami został przez Radę Gminy Radecznica przyjęty.
Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 27 lipca 2011 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,
- powołania Zespołu ds. Zaopiniowania Kandydatów na Ławników.
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Radecznicy,
- zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Mokrelipie,
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica .
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. punktu 3-ego.
Prowadzący obrady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy zgłaszają potrzebę
odczytania protokołu z poprzedniej sesji oraz czy zgłaszają uwagi do jego treści/ protokół był
wyłożony przed rozpoczęciem obrad/.
Radni nie zgłosili potrzeby czytania protokołu – nie zgłosili również uwag do jego treści.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu bez
czytania i zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym 14 głosami * za * - protokół z VII sesji Rady Gminy Radecznica został
przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych.
-

-

-

Radny – Pan Bogdan Furmanek poruszył sprawę częstych wyłączeń energii.
Krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu powodują awarie sprzętu. Radny wnosi o
zaproszenie na następną sesję przedstawiciela Zakładu Energetycznego w celu
uzyskania informacji w tym temacie.
Radny podniósł sprawę niewłaściwego prowadzenia remontu drogi
powiatowej w Latyczynie. Proponuje zaprosić na sesję przedstawiciela
Starostwa Powiatowego lub Zarządu Dróg i przedyskutować temat
utrzymania i remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy odbył się wyjazd do Lublina z
przedstawicielami Gorajca.
Radny - Pan Andrzej Kondrat zapytał czy właściwe jest stosowanie do nawożenia
odpadów pozyskanych z oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że słyszał o uruchomieniu środków na
kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Sugeruje, że może warto się tym
programem zainteresować.
Radny – Pan Eugeniusz Brodaczewski zapytał czy droga koło Maciąga będzie
wyrównana równarką przed rozpoczęciem żniw.

Ad. punktu 5-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- po zmianach w budżecie gminy uchwalonych na ostatniej sesji został ogłoszony przetarg na
drogi. Przetarg odbędzie się w piątek - wówczas będzie wiadomo jak kształtują się koszty i
czy będą środki na inne roboty ,
- trwają prace przy budowie parkingów i chodników w Radecznicy i Gorajcu. Obecnie roboty
wstrzymane ze względu na pogodę,
- zamontowane zostały wiaty przystankowe – w Gorajcu – po wykonaniu chodnika,
- będzie przetarg na dach na remizie w Podborczu.
Odpowiadając na zapytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 4 porządku obrad Wójt
poinformował, że:
- Rada Gminy decyduje czy zaprosić na sesję przedstawicieli danych instytucji - jeżeli chodzi o
remont dróg powiatowych jest to sprawa dość dziwna – mimo wysyłania licznych pism – efekt jest
jak widać.
- Wyjazd do Lublina z przedstawicielami Gorajca – wyjazd się odbył – informacje uzyskane na
spotkaniu są następujące: każdy pojazd musi mieć zezwolenie na wjazd na drogę z ograniczonym
tonażem – firma zezwolenia mieć nie może – tylko samochód,
- sprawa odpadów: są dwa rodzaje odpadów z oczyszczalni
– 1 – grube, które nie idą do oczyszczania – są one gromadzone i wywożone na wysypisko – tyle,
że wysypiska nie chcą ich przyjmować,
- 2 – odpady oczyszczone i sprasowane – zostały zlecone badania – próby na polu. Jeżeli wyniki
analizy potwierdzą, że nadają się na nawóz – będą dalsze ustalenia odnośnie ich zagospodarowania.
- sprawa oczyszczalni przydomowych – na zachodzie nie są już stosowane. Jeżeli w danej

miejscowości jest ich kilka to nic się nie dzieje – natomiast jeżeli oczyszczalnie takie będą w
każdym gospodarstwie/ działka przy działce/ wówczas jest duże prawdopodobieństwo zatrucia
gleby.
- obecnie trawają prace projektowe do pozwolenia na budowę II etapu kanalizacji.
W miesiącu wrześniu odbędzie się spotkanie na temat kanalizacji miejscowości Czarnystok,
Gorajec. Są miejscowości, które mają beczki asenizacyjne, ale mieszkańcy ścieków do
oczyszczalni nie wywożą. Obecnie pozwolenie na wywożenie ścieków ma Pan Jachymek z
Mokregolipia. Gmina w ciągu 2 lat zakupi samochód /beczkowóz/ do odbioru ścieków – jest
możliwość skorzystania z umorzenia kredytu.
W nawiązaniu do sprawy oczyszczalni Przewodniczący RG poinformował, że środki przewidziane
w programie ministerstwa środowiska wystarczą dla 120 wnioskodawców – może warto się tym
zainteresować.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zapytał, co robi się w sprawie śmieci. Mieszkańcy rozwiązali
umowy z PGK – zdali pojemniki. Radny pyta, co dalej.

Ad. punktu 6-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
2. Zymon Marcin
3. Smarkala Mieczysław
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad zatwierdzeniem jej składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * - 1 głosem * wstrzymujący * skład Komisji Uchwał i
Wniosków został przez Radę Gminy zatwierdzony.

Ad. punktu 7-ego.
W kolejnym punkcie przystąpiono do podejmowania uchwał.
Pierwszą z przewidzianych na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie: zmian w budżecie gminy na
2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zwrócił uwagę na zapis dotyczący kwoty 2.000 zł na zakup
podręczników. Zapytał, czy podręczniki mogą być zwrócone do GOPS, żeby mogły służyć uczniom
w następnych latach.
Sekretarz Gminy poinformowała, że RG nie może przyznawać podręczników, a udziela pomocy.

Kwota pomocy nie stanowi nawet 50 % kosztu podręczników nie należy więc żądać ich zwrotu.
Pan Ładosz Stanisław – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania i Budżetu stwierdził, że
propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję.
Radny – Pan Andrzej Kondrat poprosił o informację na temat przedsięwzięcia „pięć zalewówmorze atrakcji”.
Wójt poinformował, że nasza gmina przystąpiła do tego projektu w porozumieniu z kilkoma
gminami sąsiednimi. Będzie to szlak rowerowy od Janowa Lubelskiego przez Radecznicę, Sułów
do Nielisza. Na trasie szlaku znajdą się punkty widokowe, altanki, miejsca odpoczynku, stojaki
rowerowe. Na terenie gminy będą dwa odcinki tej trasy:
1. Trzęsiny – Gorajec – Stara Wieś
2. Podlesie Małe – Zakłodzie
Obecnie przygotowywane są dokumenty do wniosku. Po ogłoszeniu przetargu wiadomo będzie jaką
kwotę nasza gmina ma zabezpieczyć na to przedsięwzięcie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowaną uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * - Uchwała Nr VIII/38/2011 w sprawie : zmian w
budżecie gminy na 2011 rok – została uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Przewodniczący Rady Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * - Uchwała Nr VIII/39/2011 w sprawie: określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za pierwsze półrocze – została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: powołania Zespołu ds. Zaopiniowania Kandydatów na Ławników.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania i Budżetu poinformował, że komisja proponuje
kandydatów na członków tego zespołu. Są to Radni: Kubina Zbigniew, Furmanek Bogdan i Olech
Jarosław.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z pytaniem, czy wyrażają zgodę, aby wymienieni
Radni zostali powołani w skład zespołu. Rada nie zgłosiła sprzeciwu.
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: 12 głosami * za * - 2 głosami * wstrzymujący * - Uchwała
Nr VIII/40/2011 w sprawie: powołania Zespołu ds. Zaopiniowania Kandydatów na Ławników została przez Radę Gminy uchwalona.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że procedura wyboru ławników nakłada na Radę

Gminy obowiązek uzyskania informacji na temat kandydatów na ławników od Wojewódzkiego
Komendanta Policji. Zapytał więc Radę czy upoważnia Przewodniczącego RG do wystąpienia o tę
informację w imieniu Rady Gminy.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za* - 1 głosem * wstrzymujący * Rada Gminy upoważniła
Przewodniczącego – Pana Jana Sitarza do wystąpienia o informację na temat zgłoszonych
kandydatów na ławników.
Następną z proponowanych do podjęcia uchwał jest uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości położonej w Radecznicy.
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 * - Uchwała Nr VIII/41/2011 w sprawie: wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonej w Radecznicy– została przez Radę Gminy uchwalona.
Kolejną przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie
odnowy miejscowości Mokrelipie.
Projekt uchwały został odczytany i prowadzący obrady zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * - uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie: zatwierdzenia
zmian w planie odnowy miejscowości Mokrelipie – została przez Radę Gminy uchwalona.
Ostatnią uchwałą jest uchwała w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Radecznica.
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 * - Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie : zmiany w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica – została przez Radę Gminy uchwalona.

Ad. punktu 8-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielane były w punkcie 5 -informacja z
działalności między sesjami. Wójt odpowiedział na pytanie zadane przez Radnego Pana Bogdana
Furmanka w sprawie odpadów.
Poinformował, że od 1 stycznia 2012 roku wprowadzony będzie podatek tzw. "śmieciowy”.
Podatek będzie naliczany według ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie i pobierany przez
gminę. Gmina będzie zapewniała odbiór odpadów z gospodarstw domowych.
Wójt stwierdził, że jest to dobra sprawa, bowiem gmina odbierała odpady z gospodarstw przy
okazji wprowadzania segregacji odpadów i nie było problemu. Poinformował, że zamierza wysłać
pisma do gospodarstw, które nie mają umów z PGK z zapytaniem co dzieje się z odpadami w ich
gospodarstwach.

Ad. punktu 9-ego.

W punkcie wolne wnioski:
Radny – Pan Stanisław Ładosz stwierdził, że przy drodze krajowej kopane są rowy, a nie są
wstawiane przepusty.
Wnioskuje o wyjaśnienie sprawy dlaczego przepusty nie są wstawiane.
Wójt poinformował, że udrożnienie przepustu należy do obowiązków właściciela posesji.
Radny – Pan Alfred Batorski poinformował, że do Podlesia został przywieziony samochód
materiału prawdopodobnie zebranego z dróg – jest więc nadzieja, że drogę naprawią.

Ad. punktu 10-ego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję * zamykam obrady VIII sesji Rady Gminy*, dziękując Radnym za udział
w obradach.
protokółowała: A.Batorska

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

