PROTOKÓŁ NR III/2010
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 roku
w godz. 1005 – 1130 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 /w trakcie obrad/

ponadto w obradach uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Gabriel Gąbka – Wójt Gminy
Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
Dyrektorzy Szkół
Sołtysi Gminy Radecznica

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Informacja Prezesa Klubu Sportowego RELAX z działalności w 2010 r.
Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa w gminie Radecznica.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
- zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Radecznica,
- przyznania wynagrodzenia Panu Gabrielowi Gąbce Wójtowi Gminy
Radecznica,
- uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011 r.,
- uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ad. punktu 1-ego.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz
* otwieram trzecią sesję Rady Gminy Radecznica VI kadencji * i omówił program dzisiejszej sesji.
Poinformował zebranych, iż kierownik Posterunku w Radecznicy nie może wziąć udziału w
dzisiejszej sesji ze względu na pilny wyjazd służbowy – w związku z tym z porządku obrad należy
wykreślić punkt 6 – „ Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa w gminie
Radecznica”.
.
Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy czternastu
Radnych, co stanowi 93,33 % składu Rady Gminy.
Następnie zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na wykreślenie punktu 6 i czy mają inne uwagi do
proponowanego porządku obrad. Propozycja wykreślenia punktu 6 została przyjęta – nie zgłoszono
innych uwag do proponowanego porządku – w związku z powyższym Przewodniczący zarządził
głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * proponowany porządek obrad III sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty.
Porządek obrad III sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 30 grudnia 2010 roku:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
Informacja Prezesa Klubu Sportowego RELAX z działalności w 2010 r.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
- zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Radecznica,
- przyznania wynagrodzenia Panu Gabrielowi Gąbce Wójtowi Gminy
Radecznica,
- uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011 r.,
- uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
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/, czy zgłaszają

uwagi do jego treści i zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania.
Uwag nie zgłoszono i Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym 14 głosami * za * - /jednogłośnie/ protokół z II sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
Radny – Pan Bogdan Furmanek:
- poruszył sprawę zimowego utrzymania dróg powiatowych. Stwierdził, że w innych gminach
drogi są odśnieżone i mają czarną nawierzchnię. Proponuje zaprosić na następną sesję Zarząd
Dróg Powiatowych i przedstawiciela Starostwa Powiatowego i porozmawiać na ten temat.
- kolejną sprawą jest zapewnienie miejsca spotkań dla młodzieży. Obecnie młodzi nie mają
nawet gdzie usiąść. Proponuje dać w dzierżawę pomieszczenia, które dotąd zajmował
posterunek policji. Jednakże takie pomieszczenie dla młodych może być w dowolnej
miejscowości – chodzi o to, żeby było.
Radny – Pan Alfred Batorski poinformował, że jak wiadomo szkoła w Podlesiu została
zlikwidowana. Autobus, który dowozi uczniów do szkoły w Radecznicy nie przyjeżdża do
Podlesia Małego odkąd spadł śnieg mimo, że droga jest przejezdna.
Sołtys wsi Trzęsiny – Pan Jan Ducher zwrócił uwagę, że zabrany został autobus z 7.30.
Kierowcy dowożący uczniów nie chcą zabierać pasażerów i jest problem z dojazdem
gdziekolwiek.
Sołtys wsi Zaporze – Pan Józef Woźnica powiedział, ze zgłaszał sprawę przystanku
autobusowego w Zaporzu – była woda i brak dostępu do przystanku - jak dotąd nic nie zostało
zrobione.
Radny – Pan Jarosław Olech zapytał, czy każda miejscowość ma zgłaszać sprawę braku
oświetlenia ulicznego, czy tez będzie robiony przegląd ogólny.

Ad. punktu 5-ego.
Informację z działalności KS RELAX przedstawił jego Prezes
Pan S. Krukowski. Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Sołtys wsi Czarnystok – Pan Tadeusz Paszko zapytał, czy jest możliwe, że RELAX znajdzie się o
klasę wyżej.
Prezes KS RELAX odpowiedział, ze jest na to duża szansa.
Ad. punktu 6-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- została podpisana umowa na chodniki – w styczniu zostanie ogłoszony przetarg na te roboty,
- trwało rozliczanie i zamykanie budżetu. Środki, które zostały są przesuwane tam gdzie brakuje np.
z przetargów na drogi są przesuwane na drogi gminne przez Radę Gminy.
Wójt poinformował, że budżet nie jest zadłużony, nie ma żadnych długów, które budżet obciążają.

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. Furmanek Bogdan
2. Zymon Marcin
3. Kondrat Andrzej
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.

Przerwa 10.30 – 10.40

Ad. punktu 8-ego.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do podejmowania uchwał.
Pierwszą z przewidzianych na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy na
2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Komisja Rolnictwa, Planowania i Budżetu proponowane zmiany opiniuje pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowana uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * / jednogłośnie / - Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie:
zmian w budżecie Gminy na 2010 rok – została uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Radecznica.
Wójt wyjaśnił, że zmiana dotyczy ujednolicenia stawki podatku dla sali chorych i dla kuchni –
chodzi o działalność szpitala.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Przewodniczący zwrócił uwagę, że w paragrafie 3 powinien być
zapis „ do podatków należnych od 2011 roku”.

Radny – Pan Jarosław Olech zapytał czy podana stawka jest to stawka roczna czy miesięczna.
Wójt poinformował, ze jest to roczna stawka.
Innych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * /jednogłośnie/ - Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Radecznica – została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: przyznania wynagrodzenia Panu Gabrielowi Gąbce Wójtowi
Gminy Radecznica.
Sekretarz – pani Grażyna Chwiejczak wyjaśniła, że rozpoczęła się nowa kadencja i został
nawiązany nowy stosunek pracy – w związku z tym należy przyznać wynagrodzenie.
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 III/7/2010 w sprawie:
przyznania wynagrodzenia Panu Gabrielowi Gąbce Wójtowi Gminy Radecznica – została przez
Radę Gminy uchwalona.
Kolejną z proponowanych do podjęcia uchwał jest uchwała w sprawie: uchwalenia planów pracy
stałych komisji Rady Gminy na 2011 rok.
Komisje stałe Rady Gminy opracowały plany pracy, które stanowią załączniki do 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: 15 głosami * za * / jednogłośnie / - Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie:
uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011 rok – została przez Radę Gminy
uchwalona.

Ostatnią uchwałą jest uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
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 III/9/2010 w sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok – została przez Radę Gminy uchwalona.

Ad. punktu 9-ego.
Odpowiadając na interpelacje i zapytania Wójt poinformował:

Sprawa utrzymania dróg powiatowych – żeby omówić sprawę proponuje zaprosić dyrektora ZDP
na posiedzenie komisji budżetowej zwołane w tej sprawie. Można rozważyć przejęcie utrzymania.
Poprosimy dyrektora ZDP o informację o kosztach ponoszonych na utrzymanie dróg na terenie
naszej gminy. Należy policzyć ile gmina będzie musiała dołożyć z własnych środków, czy będzie
budżet na to stać.
Sprawa pomieszczenia dla młodzieży – obecnie mają oddane pomieszczenie za budynkiem urzędu.
Jeżeli chodzi o wydzierżawienie lokalu po posterunku policji może być tam zorganizowany klub,
którego działalność będzie wspierała gmina. Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Sprawa kursowania autobusów: Trzęsiny i Podlesie. Zaproszony zostanie prezes Autonaprawy i
zainteresowane strony i ostatecznie wyjaśnimy sprawę.
Sprawa oświetlenia ulicznego. Przeglądy okresowo wykonuje zakład energetyczny. Jeżeli lampa nie
świeci należy to zgłosić do P. Szczerby.

Ad. punktu 10-ego.
W punkcie wolne wnioski:
Komisja Samorządowa spotyka się 3.01. godz. 10.00, celem ustalenia harmonogramu zebrań
wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich.
Radny – Pan Marcin Zymon zapytał, czy będą plany odnośnie dzieci w wieku przedszkolnym, czy
w tym roku da się coś zrobić w tej sprawie.
Wójt zaproponował, żeby tematem zainteresowali się dyrektorzy szkół. W kampanii była mowa o
utworzeniu przedszkola gminnego. Jest pomysł aby utworzyć przedszkole w budynku szkoły w
Latyczynie. Są tam dobre warunki, dużo miejsca. Należy zdecydować czy robimy – jeżeli tak to w
lutym musi być uchwała o likwidacji szkoły w Latyczynie. Dzieci klas I-III byłyby dowożone do
Radecznicy, natomiast klasa 0 pozostałaby - jeżeli możliwe będzie połączenie z przedszkolem.
Komisja oświatowa dostanie informację ile dzieci jest w szkole i jakie są prognozy na przyszłość i
trzeba zdecydować.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał podziękowanie za pomoc udzieloną klasztorowi OO
Bernardynów w Radecznicy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

