PROTOKÓŁ NR X/2011
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 31 października 2011 roku
w godz. 9.15 – 11.10 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. Furmanek Bogdan
4 .Kapica Roman
5. Kondrat Andrzej/w trakcie obrad/
6. Krawiec Karol
7. Kubina Zbigniew
8. Ładosz Stanisław

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

ponadto w obradach uczestniczyli:
Gabriel Gąbka – Wójt Gminy
Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
Bolesław Kołtun – delegat LIR
Sołtysi Gminy Radecznica

1.
2.
3.
4.

Radny nieobecny:
1. Dubaj Sławomir
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
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.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radecznica,
- wyboru ławników
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. punktu 1-ego.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz
* otwieram dziesiątą sesję Rady Gminy Radecznica VI kadencji * i omówił program sesji.

Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 Radnych, co
stanowi 86,66 % składu Rady Gminy – obrady są więc prawomocne.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Rani otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji, czy mają
uwagi do proponowanego porządku i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag .
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy wniósł o wprowadzenie jako podpunkt punktu 8 porządku obrad –
podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica i
zapytał Radnych czy wyrażają na to zgodę.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie zmiany. W związku z powyższym Przewodniczący RG
zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad łącznie z wprowadzoną zmianą.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * porządek obrad X sesji Rady Gminy Radecznica został
przyjęty.
Porządek obrad X sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 31 października 2011 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
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.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radecznica,
- wyboru ławników,
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica.
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 zapytaniem, czy zapoznali się z treścią
protokołu z poprzedniej sesji / protokół był wyłożony przed rozpoczęciem obrad/, czy zgłaszają
uwagi do jego treści. Nie zgłoszono uwag jak również potrzeby odczytywania protokołu.
W związku z tym Przewodniczący RG zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania i zarządził
głosowanie.
W głosowaniu jawnym 13 głosami * za * - /jednogłośnie/ protokół z IX sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.

Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
Sołtys wsi Czarnystok – Pan Tadeusz Paszko stwierdził, że zrobiona jest ładna droga od Radecznicy
do Gorajca, a dalszy odcinek tej drogi – przez Czarnystok - jest w opłakanym stanie. Ponadto w
Podborczu rozstawione są już płotki przeciwśniegowe – w Czarnymstoku
nie ma nic.
Ad. punktu 5-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- podpisane zostało porozumienie na budowę chodników w Zaporzu,
- złożony został wniosek o płatność za chodniki w Gorajcu i Radecznicy,
- kończone są roboty planowane do wykonania w tym roku,
- dzisiaj jest odbiór dachu na remizie osp w Podlesiu,
- zrobiona została elewacja w Mokremlipiu – finansowana ze środków sołectwa i gminy,
- przygotowane wezwania przedsądowne do odbiorców wody zalegających z płatnościami.
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. Zymon Marcin – wyraża zgodę,
2. Kubina Zbigniew – wyraża zgodę,
3.Furmanek Bogdan – nie wyraża zgody,
4. Rudnicki Mieczysław – wyraża zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego komisji.
W głosowaniu jawnym: 12 głosami * za * - 1 głosem * wstrzymujący * skład Komisji Uchwał i
Wniosków został przez Radę Gminy zatwierdzony.

Ad. punktu 7-ego.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Skrutacyjnej
Do Komisji zgłoszeni zostali:
1.Karol Krawiec– wyraża zgodę,
2.Eugeniusz Brodaczewski– wyraża zgodę,
3.Jarosław Olech – wyraża zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego komisji.
W głosowaniu jawnym: 11 głosami * za * - 2 głosami * wstrzymujący * skład Komisji Skrutacyjnej
został przez Radę Gminy zatwierdzony.
Ad. punktu 8-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.
Wójt Gminy omówił proponowane zmiany w budżecie na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania i Budżetu poinformował, że Komisja zatwierdziła
przedstawione propozycje.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą, aby w przyszłości materiały
trafiały do Radnych wcześniej – nie w ostatniej chwili.
Poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowana uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * - 1 osoba nieobecna podczas głosowania - Uchwała
Nr X/49/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok – została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radecznica .
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że uchwała w tej sprawie podejmowana była na poprzedniej
sesji – jednakże organ nadzoru zawiadomił o wszczęciu postępowania w celu stwierdzenia
nieważności uchwały w części § 7, § 20 i § 24 - dopuszczając możliwość zmiany uchwały we
własnym zakresie. Przewodniczący poinformował Radę, że zawiadomił organ nadzoru o zmianie
przedmiotowej uchwały na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący 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 * - 1 głosem *wstrzymujący* - 1 osoba nieobecna w czasie
głosowania - Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie: uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radecznica – została przez Radę
Gminy uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: wyboru ławników.
Opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników przedstawił Radzie Gminy Przewodniczący
Zespołu do Spraw Zaopiniowania Kandydatów na Ławników.
Przewodniczący RG poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie wyboru ławników.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na sali obecnych jest 13 Radnych.
Karty do głosowania zostały przygotowane i Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory
ławników w głosowaniu tajnym. Po oddaniu głosów przez wszystkich Radnych – zakończeniu
głosowania – Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach, celem ustalenia przez
Komisję Skrutacyjną wyników głosowania w wyborach ławników sądów powszechnych.

Przerwa 10.00 – 10.15
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, celem
przestawienia wyników głosowania w wyborach ławników.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Eugeniusz Brodaczewski przedstawił protokół komisji
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
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: 13 głosami * za *- 1 osoba nieobecna podczas głosowania - Uchwała
Nr X/51/2011 w sprawie: wyboru ławników – została uchwalona.
Ostatnią jest wprowadzona do porządku obrad 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: 13 głosami * za * - Uchwała Nr X/52/2011 w sprawie: zmiany w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica– została przez Radę Gminy uchwalona.

Ad. punktu 9-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .
Wójt Gminy – Pan Gabriel Gąbka poprosił inspektora ds. podatków i opłat o przedstawienie
możliwości zwolnienia od podatku transportowego samochodów ciężarowych będących własnością
rolnika nie prowadzącego działalności gospodarczej wykorzystywanych tylko w gospodarstwie.
Pan Adam Rudnicki wyjaśnił, że jest taka możliwość. Zwolnienie w podatku transportowym
stanowi pomoc publiczną „de minimis w rolnictwie” i winno być wprowadzone z uwzględnieniem
przepisów dotyczących pomocy publicznej. Jeżeli Rada Gminy zdecyduje o podjęciu takiej
uchwały – wówczas rozpoczęta zostanie procedura w tym zakresie.
Projekt uchwały z zostanie wysłany do U O K i Ku i do Ministra Rolnictwa . Po uzyskanej
akceptacji – uchwała tak może być podjęta przez Radę Gminy.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt, że podjęcie takiej uchwały może być „furtką” do omijania
prawa – uważa, że należy się dobrze zastanowić przed podjęciem tej decyzji.
Zaznaczył jednocześnie, że jeżeli taka będzie wola Rady to oczywiście procedura zostanie
rozpoczęta.
Wójt odpowiadając na wystąpienie sołtysa z Czarnegostoku powiedział, że wystąpi z pismem o
załatanie drogi i ustawienie płotków w Czarnymstoku.

Pan Marcin Zymon – członek Komisji Rewizyjnej RG poinformował, że Komisja w wyniku
prowadzonych kontroli formułowała wnioski, na które nie uzyskała odpowiedzi. Dotyczyły one

m.in. kontroli i udrożnienia hydrantów, egzekucji opłat za wodę, kontroli powierzchni deklarowanej
do naliczania podatku od nieruchomości, zmiany formy pomocy udzielanej przez GOPS.
Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisja przeprowadziła kontrolę ekonomiki
wykorzystania pojazdów strażackich i proponuje uregulować np. zarządzeniem sprawę
wykorzystania tychże do innych celów.
Wójt w odpowiedzi poinformował, że:
- kontrole hydrantów odbywają się co roku na wiosnę. Z hydrantów korzystają głównie
strażacy bądź też odkręcane są złośliwie. Uważa, że straż każdej wsi powinna wiedzieć,
które hydranty są sprawne. Na posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP będzie informacja dla
komendantów poszczególnych straży i szkolenie dotyczące obsługi hydrantów,
- jeżeli chodzi o opłaty za zużycie wody – zostały wysłane do dłużników wezwania
przedsądowne,
- kontrola powierzchni podawanych w deklaracjach będzie przeprowadzona w tym roku,
- zmiana formy pomocy przez GOPS – są wydawane talony do realizacji przez
podopiecznych,
- sprawa samochodu osp Dzielce. Faktem jest, że osp w Dzielcach nie funkcjonuje. Jednakże
samochód jest muzealny i należy o niego zadbać, żeby była pamiątka.
Radny – Pan Andrzej Kondrat stwierdził, że zgadza się ze wszystkim co mówi wójt. Stwierdził
jednak, że kontrole hydrantów są na papierze. Komisji chodzi o rzeczywistą kontrolę z udziałem
konserwatora aby rozeznać, które hydranty są sprawne.
Jeżeli chodzi o wozy strażackie – gmina jest ich właścicielem – Wójt jako gospodarz winien dbać o
to, żeby straże się rozwijały – komisji chodzi o regulację/ regulamin wykorzystywania pojazdów
strażackich/ powodującą racjonalne wykorzystanie samochodów osp.
Radny – Pan Stanisław Ładosz powiedział, że nikt nie korzysta z samochodu strażackiego bez
zgody prezesa straży i bez uzasadnionej potrzeby.
Wójt stwierdził, że samochód Radecznicy jeździ najwięcej, bo jest wykorzystywany na różne
wyjazdy z uwagi na brak samochodu służbowego w Urzędzie, a zakup samochodu służbowego i
zatrudnienie kierowcy to jest drogie rozwiązanie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że regulując zasady korzystania – ujmując w sztywne
ramy – można przeregulować. Uważa, że samochody strażackie są wykorzystywane racjonalnie.
Radny – Pan Stanisław Ładosz proponuje, żeby w przyszłym roku przeznaczyć określone środki na
poszczególne straże i niech zarządy straży tymi środkami gospodarują.

Ad. punktu 10-ego.
W punkcie wolne wnioski - Wójt poinformował o organizowanych w Radecznicy
obchodach 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości odbędą się w Sanktuarium św.

Antoniego i w Gimnazjum w Radecznicy.
Pani Teodora Wypych poruszyła sprawę konieczności zatrudnienia pracownika do wydawania
posiłków w szkołach. Obecnie sytuacja jest taka, że woźna, która sprząta m.in. łazienki idzie do
kuchni i wydaje posiłki. Wiadome jest, że zatrudnienie pracownika to są koszty, ale może zatrudnić
na 2-3 godziny dziennie.
Wójt odpowiedział, że pracownicy do dożywiania na pewno nie będą zatrudnieni.
Radny – Pan Jarosław Olech zapytał, kto finansuje wymianę lampy – jeżeli lampa nie działa, bo jest
zepsuta.

Ad. punktu 11-ego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję * zamykam obrady X sesji Rady Gminy*, dziękując Radnym za udział w obradach.
protokółowała: A.Batorska

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

