PROTOKÓŁ NR IV/2011
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2011 roku
w godz. 12.05 – 13.15 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.
2.
3.

Gabriel Gąbka – Wójt Gminy
Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
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 Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Radecznica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2011 rok dla gminy Radecznica,
- uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii,
- zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
- uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
a. zapoznanie się z wnioskami komisji stałych i wnioskami Radnych
b. odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków Radnych
c. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
d. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
8.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zamknięcie obrad.
Ad. punktu 1-ego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz

* otwieram czwartą sesję Rady Gminy Radecznica VI kadencji * i omówił program dzisiejszej
sesji.
.
Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 Radnych, co
stanowi 100 % składu Rady Gminy.
Następnie poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Wójt poprosił o
wprowadzenie do porządku obrad uchwały, którą Radni otrzymali w materiałach na sesję.
Jest to uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - ściśle powiązana z budżetem . Więcej
uwag nie zgłoszono -w związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem proponowanej zmiany i całości porządku obrad.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * proponowana zmiana porządku obrad została przyjęta.
Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem całości porządku obrad.
W głosowaniu jawnym 15 głosami * za * porządek obrad IV sesji Rady Gminy Radecznica został
przyjęty.
Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 31 stycznia 2011 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
b.
c.
d.
8.
9.
10.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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:
uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Radecznica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2011 rok dla gminy Radecznica,
uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii,
zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.
zapoznanie się z wnioskami komisji stałych i wnioskami Radnych,
odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków Radnych,
dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
wieloletniej prognozy finansowej.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

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 15 głosami * za * - /jednogłośnie/ protokół z III sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
Sołtys wsi Gorajec - Zagroble - Pani Teodora Wypych powiedziała, ze w umowach na odbiór
śmieci jest zapis , że 2 razy w roku będą odbierane AGD. Pracownik PGK w rozmowie
telefonicznej odpowiedział, że z wnioskiem musi wystąpić gmina.
Radny - Pan Bogdan Furmanek stwierdził, że o to wnioskuje także komisja rewizyjna.
Sołtys wsi Latyczyn proponuje zaprosić prezesa PGK na sesję.
Wójt odpowiedział, że na sesję sołtysów można zaprosić PGK i ewentualnie przedstawicieli
mieszkańców.
Sołtys Zaporza zgłosił sprawę wymiany żarówek oświetlenia. Zakład mówi, że muszą być zepsute 4
lampy - dopiero wtedy naprawią.
Ad. punktu 5-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- jest projekt budżetu,
- w dniu jutrzejszym ogłoszony przetarg na chodniki,
- starosta ogłosił przetarg na "schetynówkę". Trudno tutaj mówić o kwotach. Roboty do końca
października. Nasze roboty muszą być zgrane z robotami na tej drodze.
- przygotowywany jest przetarg na budowę chodników - 250 tys. zł z "doliny Wieprza i Poru"
/ nie ma jeszcze decyzji marszałka/ - 250 tys. z LGD - tyle samo daje gmina.
- będzie ogłoszony przetarg na Gorajec - Czarnystok - Trzęsiny. Wcześniej będzie spotkanie z
projektantem żeby omówić wszelkie szczegóły - jest to bowiem duży koszt. Będzie
specjalna sesja na ten temat. Są rozważane dwie koncepcje:
1. oczyszczalnia w Gorajcu
2. podłączenie do Radecznicy.
Jest to sprawa bardzo ważna. Wójt rozważa czy nie powołać biegłego - eksperta,
który doradzi co robić.
-

pieniądze w budżecie przewidziane są na drogę w Gorajcu więc nie ma środków na
drogi gminne. Współfinansowanie drogi powiatowej zablokowało budowę dróg
gminnych.

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. Rudnicki Mieczysław
3. Olech Jarosław
4. Kapica Roman.
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad zatwierdzeniem jej składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 11 głosami * za * - 4 głosami * 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: uchwalenia „Rocznego
programu współpracy gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał proponowana uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * / jedna osoba nieobecna w chwili głosowania/ - Uchwała
Nr IV/10/2011 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Radecznica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”, – została uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok dla gminy Radecznica,
Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. o. Przewodniczący Rady Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * /jednogłośnie/ - Uchwała Nr IV/11/2011 w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011
rok dla gminy Radecznica– została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, .
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 IV/12/2011 w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii – została przez Radę Gminy
uchwalona.
Kolejną z proponowanych do podjęcia uchwał jest uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
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 IV/13/2011 w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, – została przez
Radę Gminy uchwalona.
Kolejną przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na
2011 rok. Projekt uchwały wraz z załącznikami Radni otrzymali w materiałach na sesję.
Nad przedłożonym Radzie projektem budżetu pracowały Komisje Rady Gminy: Komisja
Rolnictwa, Planowania i Budżetu wspólnie z Komisją Kultury, Oświaty i Wychowania.
Wnioski tych komisji zostały uwzględnione w przesłanym Radnym projekcie uchwały: w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Wójt Gminy – Pan Gabriel Gąbka zwrócił się do Rady z prośbą o wprowadzenie dodatkowego
zapisu w uchwale budżetowej zezwalającego na udzielenie przez Wójta Gminy pożyczki dla
Lokalnej Grupy Działania Dolina Wieprza i Poru.
Poinformował, że do ubiegłego roku stowarzyszenie miało poręczenie banku – obecnie takiego
poręczenia nie ma, a żeby LGD mogła prowadzić działalność i występować z wnioskami o
pozyskanie funduszy musi mieć zabezpieczone środki własne.
Gmina Radecznica jest członkiem tego stowarzyszenia, dlatego też LGD zwróciła się
do naszej gminy jak i pozostałych gmin członkowskich o udzielenie takiej pożyczki.
Wójt poinformował, że chodzi o kwotę w wysokości 9.000 zł. Jest to pożyczka nieoprocentowana,
która będzie zwrócona gminie po otrzymaniu środków z urzędu marszałkowskiego.
Wójt zaznaczył, że jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na udzielenie tej pożyczki to w porozumieniu z
Komisją Rolnictwa, Planowania i Budżetu zostanie podpisana stosowna umowa z Lokalną Grupą
Działania.
Poinformował ponadto zebranych, że nasza gmina dotąd otrzymała środki w wysokości 15.000 zł
m.in. na organizację dożynek, natomiast w bieżącym roku ma przyznane i otrzyma z LGD środki na
budowę chodników w kwocie 250.000 zł.
Z uwagi na powyższe Wójt wnosi o wyrażenie zgody na umieszczenie zapisu w uchwale
budżetowej: „wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki w kwocie 9.000 złotych”.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych, czy są inne uwagi bądź pytania do budżetu.
Uwag i pytań nie zgłoszono.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zapisu
zgłoszonego przez Wójta do treści uchwały budżetowej.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za* - Rada Gminy wyraziła zgodę na umieszczenie zapisu :
„wyraża się zgodę na udzielenie pożyczki w kwocie 9.000 złotych” w uchwale:
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2011 rok.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok został odczytany i prowadzący
obrady zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * /jednogłośnie/ - uchwała
Nr IV/14/2011 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 – została przez Radę Gminy
uchwalona.

Ostatnią uchwałą jest uchwała w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik wyjaśnił, ze dotychczas prognoza finansowa była załącznikiem do uchwały budżetowej.
Obecnie ma wyższą rangę i konieczna jest uchwała
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 * / 1 osoba nieobecna w czasie głosowania / - Uchwała Nr
IV/15/2011 w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej – została przez Radę Gminy uchwalona.

Ad. punktu 8-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielane były na bieżąco

Ad. punktu 9-ego.
W punkcie wolne wnioski:
Sołtys wsi Radecznica zapytał, co z kolektorami słonecznymi.
Wójt odpowiedział, że możliwe jest że będą na to środki.
Radny - Marcin Zymon prosił o informację na temat wniosku szpitala.
Wójt odpowiedział, że w czwartek wpłynął wniosek o nie naliczanie podatku. Jeżeli chodzi o
umorzenie to sprawa będzie na posiedzeniu komisji budżetowej. Będą konieczne dodatkowe dane.
Jest to kwota 100 tys. zł. Zostanie poproszony dyrektor.
Radny - Pan Roman Kapica zapytał, co z kanalizacją na Gruszce.
Wójt poinformował, ze Podlesia, Gruszka i Zakłodzie Góra - będą szamba albo oczyszczalnie
przydomowe. Zobaczymy co będzie po przetargach. obecnie nie ma naboru wniosków o środki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

