PROTOKÓŁ Nr I/2010

z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 roku
w godzinach: 10.00 – 11.45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

W obradach uczestniczyli:
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:
1. Gabriel Gąbka - Wójt Gminy
2. Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy Radecznica.
3. Ślubowanie radnych.
a. odczytanie roty ślubowania przez Radnego Seniora,
b. odczytanie listy radnych
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b. przeprowadzenie tajnego głosowania,
c. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Przekazanie przewodnictwa obrad Przewodniczącemu Rady Gminy
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b. przeprowadzenie tajnego głosowania,
c. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
10. Informacja o stanie budżetu gminy.
11. Ustalenie terminu II sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. punktu 1-ego

Obrady I sesji otworzył Radny Senior – Pan Eugeniusz Brodaczewski.
* otwieram obrady pierwszej sesji Rady Gminy Radecznica VI kadencji *.
Stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 Radnych, co stanowi 100 % składu Rady Gminy
Radecznica.
Prowadzący obrady Radny Senior omówił przebieg I sesji Rady Gminy.

Ad. punktu 2-ego
Przybyła na sesję Przewodnicząca GKW – Pani Marzena Maciąg wręczyła
radnym zaświadczenia o wyborze na funkcje radnego.

Ad. punktu 3-ego
Prowadzący obrady Radny Senior odczytał Rotę Ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Po odczytaniu Roty Radny Senior odczytywał nazwiska i imiona Radnych – Radny,
którego nazwisko zostało odczytane złożył ślubowanie wypowiadając słowa
„ Ślubuję – Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. punktu 4-ego
Radny Senior odczytał porządek obrad proponowany na dzisiejszą sesję i
zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy proponowany porządek Radni przyjmują.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami *za*. Radni jednogłośnie przyjęli proponowany
porządek obrad.
Porządek obrad I sesji Rady Gminy przyjęty w dniu 2.12.2010 roku.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy Radecznica.
3. Ślubowanie radnych.
a. odczytanie roty ślubowania przez Radnego Seniora,
b. odczytanie listy radnych
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b. przeprowadzenie tajnego głosowania,
c. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Przekazanie przewodnictwa obrad Przewodniczącemu Rady Gminy
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b. przeprowadzenie tajnego głosowania,
c. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

10. Informacja o stanie budżetu gminy.
11. Ustalenie terminu II sesji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. punktu 5-ego
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad prowadzący poprosił Radnych
o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów:
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Poinformował zebranych, że członkiem komisji nie może być radny, który zamierza
kandydować na funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni:
1. Smarkala Mieczysław
2. Sykała Wojciech
3. Kubina Zbigniew
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i prowadzący obrady zarządził
głosowanie. W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * i 2 głosami * wstrzymujący * Komisja
Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy została powołana.

Ad. punktu 6-ego
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni następujący kandydaci:
1. Kapica Roman – wyraził zgodę,
2. Kondrat Andrzej – nie wyraził zgody,
3. Rudnicki Mieczysław – wyraził zgodę,
4. Ładosz Stanisław – wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu komisji.
W głosowaniu jawnym: 12 głosami * za * i 3 głosami * wstrzymujący * - skład Komisji
Uchwał i Wniosków został zatwierdzony.

Ad. punktu 7-ego
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący obradom Radny
Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
1. Radny – Pan Bogdan Furmanek na funkcję przewodniczącego zgłosił kandydaturę
Radnego - Pana Jana Sitarza.
2. Radny – Pan Karol Krawiec wyborów zgłosił kandydaturę Radnego - Pana Marcina

Zymona.
Więcej kandydatów nie zgłoszono – w związku z tym prowadzący obrady zamknął listę
kandydatów na funkcję przewodniczącego.
Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący obrad zarządził 15 min. przerwę w
obradach. Komisja Skrutacyjna w czasie zarządzonej przerwy przygotowała karty do
głosowania dla wyboru przewodniczącego.
Przerwa 10.15 – 10.35
Po wznowieniu obrad po przerwie przewodniczący komisji Skrutacyjnej – Pan Mieczysław
Smarkala zaproponował sposób głosowania:
Wybór przewodniczącego odbywa się poprzez skreślenie na karcie do głosowania
nazwiska kandydata nie wybieranego.
Kandydat, którego nazwisko nie zostało skreślone otrzymuje głos *za*.
Radny – Pan Andrzej Kondrat proponuje przyjąć zasadę, że głos jest nieważny wówczas,
gdy na karcie są dwa skreślenia, bądź nie ma żadnego.
Proponowany sposób głosowania i ważności głosu prowadzący obrady poddał pod
głosowanie.
W głosowaniu jawnym 15 głosami *za* Radni ustalili, że wybór Przewodniczącego Rady
Gminy odbędzie się poprzez skreślenie nazwiska drugiego kandydata.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do tajnego
głosowania. Przewodniczący obrad odczytywał kolejno nazwiska Radnych, którzy
oddawali głosy na zgłoszonych kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
Po zakończeniu głosowana Komisja Skrutacyjna w obecności wszystkich Radnych
przystąpiła do ustalenia wyników. Następnie Radny – Pan Mieczysław Smarkala przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji z przebiegu wyborów.
Kandydaci na funkcję przewodniczącego otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Sitarz Jan – 9 głosów,
2. Zymon Marcin – 6 głosów
Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Radecznica wybrany został Radny
– Pan Jan Sitarz.
Przewodniczący obrad prosił o odczytanie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Radecznica.
Uchwała została odczytana i prowadzący poddał ją pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym uchwała Nr I/1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Radecznica – została podjęta.
Ad. punktu 8-ego

Przewodniczący obradom Radny Senior przekazał przewodnictwo obrad
wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy – Panu Janowi Sitarzowi.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wybór na funkcję przewodniczącego.

Ad. punktu 9-ego
Przewodniczący Rady Gminy po przejęciu prowadzenia obrad poprosił
Radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Radny – Pan Roman Kapica zgłosił kandydaturę Pana Alfreda Batorskiego. Zgłoszony
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny – Pan Marcin Zymon zgłosił kandydaturę Pana Karola Krawca. Zgłoszony wyraził
zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono – Przewodniczący RG zamknął listę kandydatów.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach, aby umożliwić Komisji
Skrutacyjnej przygotowanie kart do przeprowadzenia głosowania w wyborach
Wiceprzewodniczącego.
Przerwa 10,50 – 11,05
Po wznowieniu obrad Radni jednogłośnie zdecydowali, że głosowanie odbędzie się w ten
sam sposób jak przy wyborze przewodniczącego RG.
Po ustaleniu sposobu głosowania przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy w tajnym głosowaniu.
Przewodniczący obrad odczytywał kolejno nazwiska Radnych, którzy oddawali głosy na
kandydata zgłoszonego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Po zakończeniu głosowana Komisja Skrutacyjna w obecności wszystkich Radnych
przystąpiła do ustalenia wyników. Następnie Pan Smarkala Mieczysław odczytał protokół
Komisji Skrutacyjnej z przebiegu wyborów.
Kandydaci na funkcję wiceprzewodniczącego otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Batorski Alfred – 9 głosów,
2. Krawiec Karol – 6 głosów
Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radecznica wybrany został Radny
– Pan Alfred Batorski.
Przewodniczący obrad prosił o odczytanie uchwały w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radecznica.
Uchwała została odczytana i prowadzący poddał ją pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym 15 głosami * za * uchwała Nr I/2/2010 w sprawie: wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radecznica – została podjęta.

Ad. punktu 10-ego
Wójt Gminy poinformował zebranych o stanie budżetu gminy w 2010 r.
Budżet na 2010 rok został uchwalony na poziomie: 12.176.100 zł – dochody,
14.496.100 zł – wydatki, deficyt w wysokości 2.320.000 zł.
Według danych za 3 kwartały br. dochody kształtują się na poziomie 15.178.262 zł,
wydatki – 15.850.029 zł, deficyt budżetu zmniejszył się w stosunku do zakładanego i
stanowi kwotę 671.762 zł.
Gmina otrzymała zwrot środków za oczyszczalnię, środki z WFOŚ oraz tzw. „powodziowe”
Zakłada się, że na koniec roku budżetowego deficyt zostanie zlikwidowany w całości.
Następnie Wójt omówił dochody i wydatki w poszczególnych działach budżetu.
Poinformował ponadto o zewnętrznych środkach finansowych, o których wiadomo, że
gmina otrzyma je w 2011 roku.
-

-

przebudowa drogi Radecznica - Stara Wieś : starosta złożył wniosek i
przyznane są środki z tzw. „schetynówki” – koszt inwestycji 6 mln zł;
3.000.000 zł – dofinansowanie z programu i po 1.500.000 zł starosta i gmina.
Budowa chodników w Gorajcu – Stara Wieś – decyzja na 500.000 zł roboty
będą połączone z przebudową drogi.
Budowa chodników w gminie – 250.000 zł na to zadanie otrzymamy z LG
Dolina Wieprza i Poru.
Szkoła w Gorajcu – środki w wys. 369.000 zł na prowadzenie klubu
przedszkolaka przy SP w Gorajcu.

Wójt podkreślił, że gmina nie tylko nie jest zadłużona, ale ma środki na przyszły rok w
kwocie 5.619.000 zł.
Ad. punktu 11-ego
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do ustalenia terminu kolejnej
sesji, na której wójt wybrany w wyborach w dniu 5 grudnia złoży ślubowanie i powołane
zostaną komisje stałe Rady Gminy.
Rada ustaliła, że po ogłoszeniu przez PKW wyników wyborów będzie zwołana II sesja
Rady Gminy.

Ad. punktu 12-ego
W punkcie *wolne wnioski* wniosków nie zgłoszono.

Ad. punktu 13-ego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy

zakończył sesję * zamykam obrady I sesji Rady Gminy*, dziękując za udział
w obradach.
protokółowała: A.Batorska

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

