PROTOKÓŁ NR II/2010
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2010 roku
w godz. 1215 – 1440 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:
1. Gabriel Gąbka – Wójt Gminy
2. Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Radecznica oraz
ustalenia przedmiotu ich działania,
- ustalenie składów liczbowych poszczególnych komisji,
b. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Radecznica.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy piętnastu
Radnych, co stanowi 100% składu Rady Gminy.
Następnie zapytał zebranych, czy wyrażają zgodę na przyjęcie proponowanego porządku
obrad. Radni wyrazili zgodę – Przewodniczący zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * proponowany porządek obrad II sesji Rady
Gminy Radecznica został przyjęty.
Porządek obrad II sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 14 grudnia 2010 roku:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Radecznica oraz
ustalenia przedmiotu ich działania,
- ustalenie składów liczbowych poszczególnych komisji,
- powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Radecznica.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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/.
Radny – Pan Alfred Batorski zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez
czytania.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym 13 głosami * za * - 1 głosem * przeciw * i 1 głosem
* wstrzymujący * protokół z I sesji Rady Gminy Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz wręczył Wójtowi Gminy Panu
Gabrielowi Gąbce zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Radecznica.
Po przyjęciu zaświadczenia zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy

porządkiem obrad dzisiejszej sesji Wójt Gminy – Pan Gabriel Gąbka złożył przed Radą
Gminy ślubowanie:

"Obejmując urząd wójta gminy Radecznica uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."
„Tak mi dopomóż Bóg.”
Ad. punktu 5-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Ad. punktu 6-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że trwa rozliczanie roku i zamykanie budżetu.
Spływają faktury za zrealizowane roboty.
Wpłynęła kwota 180.000 zł – jest to transza za oczyszczalnię ścieków.
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. Kapica Roman
2. Sykała Wojciech
3. Zymon Marcin
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem jej składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 12 głosami * za * - 3 głosami * wstrzymujący * skład Komisji
Uchwał i Wniosków został przez Radę Gminy zatwierdzony.

Ad. punktu 8-ego.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do podejmowania uchwał.
Pierwszą z przewidzianych na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie: wyboru
przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Radecznica oraz ustalenia przedmiotu
ich działania.
Przewodniczący Rady Gminy proponuje przyjąć zasadę, żeby każdy radny był w składzie
dwóch komisji. Następnie zarządził 10 minutową przerwę w obradach.

Przerwa 12.26 – 12.36

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na
funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali następujący Radni:
1. Pan Marcin Zymon - wyraził zgodę na kandydowanie
2. Pan Bogdan Furmanek – wyraził zgody na kandydowanie,
3. Pan Zbigniew Kubina – wyraził zgodę na kandydowanie,
4. Pan Andrzej Kondrat – wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie poszczególnych kandydatur.
W głosowaniu jawnym:
1. Pan Marcin Zymon – 4 głosy * za *, 7 głosów * przeciw *, 4 głosy * wstrzymujący *,
2. Pan Andrzej Kondrat – 0 głosów *za *, 6 głosów *przeciw *, 9 głosów *wstrzymujący *
3. Pan Bogdan Furmanek – 7 głosów * za*, 5 głosów *przeciw *, 3 głosy *wstrzymujący *
4. Pan Zbigniew Kubina – 7 głosów *za *, 3 glosy *przeciw *, 5 głosów * wstrzymujący *
w wyniku głosowania jednakową ilość głosów *za * - po 7 - otrzymali: Pan Bogdan
Furmanek i Pan Zbigniew Kubina
Przewodniczący zarządził głosowanie tych dwóch kandydatur.
W ponownym głosowaniu:
1. Pan Bogdan Furmanek otrzymał: 8 głosów *za *, 7 głosów * przeciw *,
2. Pan Zbigniew Kubina otrzymał: 7 głosów *za* 1 głos *przeciw* 7 głosów
*wstrzymujący*.
W wyniku ponownego głosowania Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany
Radny – Pan Bogdan Furmanek
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kandydatów
na funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Planowania i Budżetu.
Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Planowania i Budżetu zgłoszono
następujących kandydatów:
1. Kapica Roman - wyraził zgodę na kandydowanie
2. Krawiec Karol – wyraził zgodę na kandydowanie
3. Ładosz Stanisław – wyraził zgodę na kandydowanie
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów:
1.Kapica Roman – 2 glosy *za *, 0 głosów *przeciw *, 13 głosów *wstrzymujący *,

2.Krawiec Karol – 7 głosów *za *, 3 głosy *przeciw *, 5 głosów * wstrzymujący*,
3.Ładosz Stanisław – 7 głosów *za *, 4 głosy *przeciw*, 4 głosy *wstrzymujący *
Kandydaci : Krawiec Karol i Ładosz Stanisław otrzymali po 7 głosów *za* - w związku z
tym Przewodniczący zarządził ponowne głosowanie tych kandydatur.
W ponownym głosowaniu:
1. Krawiec Karol otrzymał: 8 głosów *za *, 1 głos *przeciw *, 6 głosów *wstrzymujący *
2. Ładosz Stanisław otrzymał: 8 głosów *za *, 1 głos *przeciw *, 6 głosów
*wstrzymujący*.
Z uwagi na identyczny wynik głosowania ponownego Przewodniczący Rady Gminy
wskazał Pana Stanisława Ładosza na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Planowania i
Budżetu.
Następny w kolejności jest wybór przewodniczącego Komisji Samorządowej i SocjalnoSpołecznej.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
przewodniczącego komisji.
Na przewodniczącego Komisji Samorządowej i Socjalno-Społecznej zgłoszono
następujące kandydatury:
1. Pan Kubina Zbigniew – wyraził zgodę na kandydowanie
2. Pan Rudnicki Mieczysław – wyraził zgodę na kandydowanie.
3. Pan Kapica Roman – nie wyraził zgody na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym:
1. Kandydat – Pan Kubina Zbigniew – 10 głosów * za *, 0 głosów *przeciw *
5 głosów * wstrzymujący *
2. Kandydat – Pan Rudnicki Mieczysław – 5 głosów * za *, 1 głos * przeciw *,
9 głosów * wstrzymujący *.
W wyniku głosowania Pan Kubina Zbigniew został wybrany przewodniczącym Komisji
Samorządowej i Socjalno-Społecznej Rady Gminy.
Ostatni w kolejności jest wybór przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i
Wychowania.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
przewodniczącego komisji.
Na funkcję przewodniczącego komisji zgłoszono następujące kandydatury:
1. Pan Dubaj Sławomir – wyraził zgodę na kandydowanie
2. Pan Kondrat Andrzej – wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący RG zarządził
głosowanie.
W głosowaniu jawnym:
1. Pan Sławomir Dubaj - 9 głosów * za * - 0 głosów * przeciw * - 6 głosów

* wstrzymujący *,
2. Pan Kondrat Andrzej – 6 głosów *za *, 1 głos *przeciw *, 8 głosów *wstrzymujący*
W wyniku głosowania: Przewodniczącym Komisji wybrany został Radny – Pan Dubaj
Sławomir.
Po wyborze przewodniczących stałych komisji Przewodniczący Rady Gminy poprosił o
odczytanie treści uchwały w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady
Gminy Radecznica oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy
poddał ją pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * / jednogłośnie / - Uchwała Nr II/3/2010 w
sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Radecznica oraz
ustalenia przedmiotu ich działania – została uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Gminy Radecznica.
Statut Gminy określa skład liczbowy Komisji Rewizyjnej.
Wójt Gminy poinformował, że poprzedniej kadencji komisja budżetowa jako decydująca
w sprawach finansów Gminy liczyła 8 osób. Uważa, że było to zasadne rozwiązanie.
Ponadto proponuje aby komisja Samorządowa liczyła 7 osób z uwagi na konieczność
udziału w zebraniach zwołanych dla wyborów sołtysów i rad sołeckich poszczególnych
sołectw .
Radny – Pan Bogdan Furmanek proponuje 8 osobową Komisję Rolnictwa, Planowania i
Budżetu.
Wniosek przegłosowany: 15 głosów * za*.
Radny – Pan Alfred Batorski proponuje powołać 7 osobową komisje Samorządową i
Społeczno-Socjalną.
Wniosek przegłosowany: 15 głosów *za *.
Radny Pan Bogdan Furmanek wnioskuje, aby komisja Kultury, Oświaty i Wychowania
liczyła 6 osób.
Wniosek przegłosowany: 15 głosów * za*.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składów
liczbowych poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna w składzie 7 osobowym – zgodnie ze Statutem Gminy.
W głosowaniu jawnym:
1. Komisja Rolnictwa Planowania i Budżetu w składzie 8 osób – 15 głosów * za *
2. Komisja Samorządowa i Socjalno – Społeczna w składzie 7 osob. – 15 głosów *za*
3. Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania w składzie 6 osob. – 15 głosów * za *
przerwa 1320 – 1335

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
Rada Gminy przystąpiła do ustalenia składów osobowych stałych komisji RG.
Jako pierwszy ustalony został skład osobowy Komisji Rewizyjnej.
Do składu zgłosili się następujący kandydaci:
1. Krawiec Karol
2. Kondrat Andrzej
3. Smarkala Mieczysław
4. Zymon Marcin
5. Sykała Wojciech
6. Kapica Roman
Przewodniczący Komisji – Bogdan Furmanek
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zgłoszono liczbę kandydatów równą składowi
liczbowemu Komisji Rewizyjnej - w związku z tym proponuje przegłosować skład
Komisji Rewizyjnej jako całość.
W głosowaniu jawnym; 14 głosami *za* 0 głosów *przeciw *, 1 głos *wstrzymujący * skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy został ustalony.
Następnie Rada przystąpiła do ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa,
Planowania i Budżetu.
Kandydatury zostały zgłoszone.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami zgłoszonymi do
tej komisji.
Przewodniczący – Pan Stanisław Ładosz. W głosowaniu jawnym zgłoszeni kandydaci
otrzymali następującą ilość głosów:
1. Krawiec Karol – 10 głosów * za * 0 głosów *przeciw* - 5 głosów *wstrzymujący *
2. Kondrat Andrzej – 5 głosów * za * - 1 głos *przeciw*- 9 głosów * wstrzymujący *
3. Zymon Marcin – 6 głosów * za * 0 głosów *przeciw* - 9 głosów *wstrzymujący *
4. Kubina Zbigniew – 12 głosów *za* 0 głosów *przeciw* - 3 głosy *wstrzymujący *
5. Batorski Alfred – 11 głosów *za* - 4 głosy * wstrzymujący *
6. Furmanek Bogdan – 10 głosów *za*, 1 głos *przeciw* - 4 głosy * wstrzymujący *
7. Olech Jarosław – 11 głosów * za * - 4 głosy * wstrzymujący *
8. Sykała Wojciech – 9 głosów * za * - 6 głosów * wstrzymujący *
9. Dubaj Sławomir – 9 głosów *za* - 6 głosów *wstrzymujący*
10. Kapica Roman – 9 głosów *za*, 1 głos *przeciw*, 5 głosów *wstrzymujący*
11. Brodaczewski Eugeniusz – 6 głosów *za* - 9 głosów *wstrzymujący*
Najmniejszą ilość głosów otrzymali:
1. Kondrat Andrzej
2. Zymon Marcin
3. Brodaczewski Eugeniusz

Kandydaci:
1. Sykała Wojciech,
2. Dubaj Sławomir
3. Kapica Roman
otrzymali jednakową ilość głosów *za* - po 9 głosów. W związku z tym Przewodniczący
zarządził ponowne głosowanie.
W ponownym głosowaniu:
1. Sykała Wojciech – 10 głosów *za* - 5 głosów *wstrzymujący*
2. Dubaj Sławomir – 9 głosów *za* - 6 głosów *wstrzymujący*
3. Kapica Roman – 8 głosów *za* - 7 głosów *wstrzymujący*
tym samym do składu komisji weszli Sykała Wojciech i Dubaj Sławomir.
W wyniku głosowań ustalono następujący skład komisji:
1. Ładosz Stanisław – Przewodniczący
2. Kubina Zbigniew
3. Batorski Alfred
4. Furmanek Bogdan
5. Krawiec Karol
6. Olech Jarosław
7. Sykała Wojciech
8. Dubaj Sławomir
Kolejnym jest ustalenie składu osobowego Komisji Samorządowej i Socjalno-Społecznej.
Przewodniczący komisji – Pan Kubina Zbigniew.
Do składu komisji zgłoszono:
1. Smarkala Mieczysław
2. Olech Jarosław
3. Dubaj Sławomir
4. Rudnicki Mieczysław
5. Brodaczewski Eugeniusz
6. Kapica Roman
Pan Dubaj Sławomir jest w Komisji Budżetowej i przewodniczącym Komisji Kultury,
Oświaty i Wychowania – Komisja Samorządowa byłaby trzecią.
Natomiast Pan Brodaczewski Eugeniusz jest tylko w jednej – Komisji Samorządowej.
W związku z tym: Pan Dubaj Sławomir został skreślony ze składu osobowego Komisji
Samorządowej i Socjalno-Społecznej.
Na jego miejsce zgłosił się Pan Alfred Batorski, natomiast na jego miejsce do Komisji
Kultury wpisany został Pan Eugeniusz Brodaczewski.
Po dokonanych zmianach skład Komisji Samorządowej i Socjalno-Społecznej jest
następujący:
Pan Kubina Zbigniew – przewodniczący
1. Smarkala Mieczysław

2. Olech Jarosław
3. Dubaj Sławomir
4. Rudnicki Mieczysław
5. Batorski Alfred
6. Kapica Roman
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie składu osobowego komisji.
W głosowaniu jawnym; 15 głosami *za* - skład komisji został ustalony.
Jako ostatni ustalony został skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania.
Przewodniczący komisji – Pan Sławomir Dubaj.
1. Kondrat Andrzej
2. Rudnicki Mieczysław
3. Ładosz Stanisław
4. Zymon Marcin
5. Brodaczewski Eugeniusz
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Kultury,
Oświaty i Wychowania
W głosowaniu jawnym: 15 głosami *za* - skład komisji został ustalony.
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 II/4/2006 w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Gminy – została uchwalona.

Ad. punktu 9-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Nie zgłoszono w punkcie 5 porządku obrad.

Ad. punktu 10-ego.
W punkcie wolne wnioski:
Wójt – Pan Gabriel Gąbka zabierając głos stwierdził, że los sprawił, iż to on wygrał
wybory. Oświadczył, że nie żywi urazy do radnych za nieelegancką i brutalną kampanię
wyborczą. Życzy dobrej współpracy tak jak z radą poprzedniej kadencji.
Poinformował, że w piątek zostanie podpisana umowa na dofinansowanie budowy
chodników w Gorajcu.
Radny – Pan Andrzej Kondrat – w ramach współpracy przekazał Wójtowi informacje o

terminie naboru wniosków na finansowanie dróg.
Pan Józef Łosiewicz – Radny Rady Powiatu pogratulował wybranym Radnym i Wójtowi i
życzył dobrej i owocnej współpracy.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zapytał, czy jest wniosek na samochód.
Wójt odpowiedział, że został złożony – jeżeli nie dostaniemy wsparcia finansowego to
kupiony będzie samochód używany.
Obecnie ścieki wożą sołtysi. Tak być nie powinno – jednakże ostatnia kontrola zezwoliła
na takie rozwiązanie do czasu zakupu samochodu.
Radny Smarkala Mieczysław zapytał co ze sprawą kolektorów słonecznych.
Wójt odpowiedział, że zmienione zostały zasady finansowania teraz jest 50 do 50.
Jest to duży koszt. Ponadto po wybudowaniu gmina przez okres 5 lat jest ich właścicielem.
Użytkuje, konserwuje, naprawia – jest to ogromne obciążenie dla budżetu.
Pan Stanisław Ładosz zapytał, czy komisja budżetowa opiniuje zakup samochodu czy to
już jest decyzja podjęta przez poprzednią radę.
Wójt odpowiedział, że zostały środki z oczyszczalni i został złożony wniosek do funduszu
norweskiego. Na MANA dla osp w Radecznicy był wzięty kredyt, bo mogliśmy skorzystać
z umorzenia w WFOŚ.
Umorzone środki muszą być przeznaczone na ochronę środowiska i zostać wydane w
ciągu 2 lat.
Podsumowując Wójt stwierdził, że w zależności od posiadanych środków zostanie kupiony
samochód nowy, bądź używany.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zwrócił uwagę na sprawę zawierania umów na odbiór
odpadów. Stwierdził, że osoby, które umów nie zawarły nie ponoszą kosztów, natomiast
płacą ci, którzy umowy podpisali.
Wójt powiedział, że będzie spotkanie z PGK i sprawę trzeba rozwiązać.
Ad. punktu 11-ego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję * zamykam obrady II sesji Rady Gminy*, dziękując Radnym za udział
w obradach.
protokółowała: A.Batorska
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