PROTOKÓŁ NR VII/2011
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2011 roku
w godz. 10.10 – 12.25 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/w trakcie obrad/
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:
Gabriel Gąbka – Wójt Gminy
Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
Sołtysi Gminy Radecznica
Radni Rady Powiatu
Delegaci LIR

1.
2.
3.
4.
4.

Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
- zmiany uchwały Rady Gminy Radecznica w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zamojskiemu,
- zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Zaporze.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2010 rok wraz
z jednostkami budżetowymi oraz sprawozdanie finansowe.
- opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok,
- dyskusja,
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu i wniosek o
udzielenie absolutorium,
- opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radecznica
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za 2010 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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 siódmą sesję Rady Gminy Radecznica VI kadencji * i omówił program sesji.
Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 Radnych, co
stanowi 93,33 % składu Rady Gminy – obrady są więc prawomocne.
Następnie poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad. Do proponowanego
porządku Przewodniczący proponuje wprowadzić podpunkt „podjęcie uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości” jako podpunkt ostatni w punkcie 7 porządku.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie tej zmiany. W związku z powyższym Przewodniczący
RG zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad łącznie z wprowadzoną zmianą.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * porządek obrad VII sesji Rady Gminy Radecznica
został przyjęty.
Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 29 czerwca 2011 roku:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
- zmiany uchwały Rady Gminy Radecznica w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zamojskiemu,
- zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Zaporze,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2010 rok wraz
z jednostkami budżetowymi oraz sprawozdanie finansowe.
- opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok,
- dyskusja,
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu i wniosek o
udzielenie absolutorium,
- opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radecznica
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania

budżetu za 2010 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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 i potrzeby odczytywania protokołu.
W związku z tym Przewodniczący RG zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania i
zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym 14 głosami * za * - /jednogłośnie/ protokół z VI sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zwrócił się do przedstawiciela Rady Powiatu z pytaniem:
- kiedy będą koszone pobocza przy drogach powiatowych,
- kiedy będą remontowane drogi powiatowe w Gruszce Zaporskiej i Latyczynie.
Ponadto zapytał dlaczego robione są drogi gruntowe podczas gdy są odcinki dróg gminnych,
które są nieprzejezdne.
Radny – Pan Jarosław Olech zapytał czy wiadomo dlaczego zmieniona jest technologia budowy
drogi w Gorajcu.
Radny – Pan Eugeniusz Brodaczewski zapytał:
- czy będzie robiona droga w Zaporzu,
- czy wymiana słupów energetycznych w Zaporzu nie spowoduje likwidacji
oświetlenia ulicznego / zawieszany jest tylko kabel czterożyłowy/.
Sołtys – Pan Józef Bielak zapytał, czy będzie równarka żeby naprawić drogi dojazdowe do pól.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zapytał czy zrobiono coś w sprawie ustalenia osoby wywożącej
śmieci.
Radny – Pan Alfred Batorski poinformował, że był w lesie jednak żadnych worków nie było.

Ad. punktu 5-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- trwają prace przy budowie chodników w Gorajcu i w Radecznicy,
- robiona jest droga w Zaburzu,
- są zrobione przedmiary i będą przetargi na drogi w Dzielcach i Gruszce Zaporskiej
- na roboty na drogach brakuje środków - te które są wystarczą na wykonanie odcinków
50-60 m. Poinformował, że został przeprowadzony przegląd dróg i proponuje rozważyć
dołożenie środków na te inwestycje – wówczas budowa zostanie zakończona i będzie

-

konkretny efekt wykonanych robót.
trwają prace związane z przygotowaniem scalenia w Latyczynie / sprawę prowadzi
starostwo /.

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 – wyraża zgodę.,
2. Furmanek Bogdan – nie wyraża zgody,
3. Zymon Marcin – wyraża zgodę,
4. Rudnicki Mieczysław – wyraża zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego
komisji.
W głosowaniu jawnym: 12 głosami * za * - 3 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: zmian w budżecie gminy
na 2011 rok.
Wójt Gminy poprosił o udzielenie głosu w celu omówienia proponowanych zmian w budżecie
gminy na 2011 r.
Poinformował, że najistotniejsze zmiany dotyczą działu 600 – drogi. I tak:
- na drogę Dzielce „do Zalewy” w budżecie jest 22 tys. zł – jest to kwota wystarczająca,
- na drogę Gruszka Zaporska „Granice” jest 23 tys. zł – jest wystarczająca,
- droga Podborcze - Gorajec – Zagroble – Kolonia jest 30 tys. zł – złożony jest wniosek
do marszałka o środki „erozyjne” – po otrzymaniu decyzji – zostanie ogłoszony przetarg
na roboty na tej drodze.
- droga Gaj Gruszczański „za płoty”– jest kwota 24 tys. – brakuje 12 tys.
- droga Gorajec –Zagroble „nr 154” – jest kwota 30 tys. – brak 50 tys.
- droga Podborcze „Tokarka” – jest 21 tys. – brakuje 50 tys.
- droga Gorajec – Zastawie „Siedzana” – jest 36 tys. – brakuje 12 tys.
- droga Zaporze – trzeba zrobić 300 m drogi z płyt – brakuje 93 tys.
- droga Gruszka Zaporska „Korycizna” /200 m/ - jest 31 tys. – brak 59 tys.
- droga Latyczyn Kolonia – jest 42 tys. – brakuje 78 tys.
- droga Wólka Czarnostocka – brakuje 25 tys.
- droga Gorajec – Zastawie / koło Marczuka / - trzeba wyrównać poziom bo jest spór
między sąsiadami – potrzebna kwota 11 tys.
Wójt poinformował, że kwota potrzebna na te zadania wynosi 390 tys. proponuje pozyskać
brakujące środki w następujący sposób:
- z chodników w Gorajcu – 100 tys.

-

z chodników w Radecznicy – 34 tys.
z projektu na budowę amfiteatru – 50 tys.
z refundacji na oczyszczalnię ścieków – 205 tys.

Ponadto 7.000 zł potrzeba na sfinansowanie kosztów opracowania projektów decyzji o
warunkach zabudowy / gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego / - środki
proponuje przenieść z rezerwy ogólnej, 5.000 zł z rezerwy ogólnej na utrzymanie zwierząt
gospodarskich odebranych właścicielowi.
Komisja Rolnictwa, Planowania i Budżetu pozytywnie opiniuje proponowane zmiany. Ponadto
Komisja wnioskuje o poprawienie przed żniwami przejezdności dróg dojazdowych do pól.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zapytał, czy gmina tak dobrze funkcjonuje jeżeli chodzi o
finanse, że robi się drogi polne a nie ma dojazdu na wieś do mieszkań np. karetki czy straży.
Wnioskuje, aby kwotę 50.000 zł przeznaczyć na dofinansowanie dla Frampola i zrobić drogę
przez Chłopków - zamiast robić 2,5 km drogi na „Tokarkę”.
Wójt stwierdził, że drogę trzeba doprowadzić do porządku – zaznaczył, że nie będzie robione 2,5
km /może kiedyś w przyszłości/ tylko 200 metrowy odcinek zostanie utwardzony tłuczniem.
Radny – Pan Karol Krawiec zauważył, że chodzi o odcinek do przepustu.
Pan Stanisław Ładosz zauważył, że Komisja RPiB na posiedzeniu zajęła stanowisko i
pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian - w tym propozycję budowy drogi na Tokarkę.
Przewodniczący RG zarządził przegłosowanie wniosku Radnego Bogdana Furmanka.
W głosowaniu jawnym: 1 głosem *za* - 11 głosami *przeciw* - 3 głosami *wstrzymujący*
wniosek zgłoszony przez Radnego został odrzucony.
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: 15 głosami * za * - Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2011 rok – została uchwalona.
Przerwa 10.55 – 11.08
Następną jest uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Radecznica w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu.
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: 12 głosami * za * - 3 osoby nieobecne w czasie głosowania - Uchwała
Nr VII/33/2011 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Radecznica w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu – została uchwalona.

Kolejną jest uchwała w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Zaporze.
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 * - 2 osoby nieobecne podczas głosowania - Uchwała
Nr VII/34/2011 w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Zaporze –
została przez Radę Gminy uchwalona.
Kolejną z proponowanych do podjęcia uchwał jest uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości.
Radny Rady Powiatu – Pan Lucjan Bednarz podziękował za zaproszenie na sesję. Pogratulował
wyboru Radnym i sołtysom.
Jako przedstawiciel powiatu i mieszkaniec Gorajca stwierdził, że dobrze się stało, że Rada
Gminy ponownie rozważy przejęcie nieruchomości w Gorajcu na mienie gminy. Poinformował,
że rada powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż „z wolnej ręki” – jednakże starostwo wstrzyma się z
realizacją tej uchwały do czasu decyzji RG Radecznica w temacie przejęcia nieruchomości przez
gminę Radecznica. Wyjaśnił, że w korespondencji kierowanej do gminy przez niedopatrzenie
zawarty był zapis, że nieruchomość zostanie przekazana na cel ochrony zdrowia. Sprawa została
wyjaśniona – takiego zapisu nie będzie. Radny uważa, że nieruchomość ta będzie przydatna dla
gminy – będzie ją można zagospodarować pod konkretne potrzeby.
Zaznaczył, że starostwo nie jest zainteresowane utrzymywaniem ośrodków zdrowia. W
perspektywie będą one przekazywane gminom /ośrodek zdrowia w Radecznicy/, bo to wójt
odpowiada za ochronę zdrowia na terenie gminy.
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: 12 głosami * za * - 1 głosem *wstrzymujący * - 2 osoby nieobecne
podczas głosowania - Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – została przez Radę Gminy uchwalona.

Ad. punktu 8-ego.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad VII sesji przystąpiono do realizacji punktu:
„sprawozdanie Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z jednostkami
budżetowymi oraz sprawozdanie finansowe”.
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Jan Sitarz udzielił głosu wiceprzewodniczącemu
Rady Gminy, który zapoznał Radnych z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
/załącznik do protokołu/.
Po przedstawieniu treści uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, przewodniczący
obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - Panu Bogdanowi

Furmankowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść Uchwały Komisji Rewizyjnej
w sprawie: wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy. /załącznik do protokołu/.
Po zapoznaniu Radnych z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady
Gminy udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Radecznica, który odczytał Uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego / załącznik
do protokołu/.
Po przedstawieniu Radzie Gminy uchwał opiniujących Przewodniczący RG zapytał
Radnych czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniami.
Chętnych do zabrania głosu w dyskusji nie było.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie uchwały w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy Radecznica.
Treść uchwały została odczytana przez Komisję Uchwał i Wniosków.
Rada Gminy Radecznica w głosowaniu jawnym: - przy obecności 13 Radnych - podjęła
Uchwałę Nr VII/36/2011 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radecznica - 13 głosami *za*
/ jednogłośnie/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie: udzielenia
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie uchwały.
Treść uchwały została odczytana.
Rada Gminy Radecznica w głosowaniu jawnym: - przy obecności 13 Radnych - podjęła
Uchwałę
Nr VII/37/2011 w sprawie: udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2010 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej - 13 głosami *za* / jednogłośnie/.

Ad. punktu 9-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt odpowiadając na zgłoszone w punkcie 4 porządku interpelacje i zapytania wyjaśnił że:
- w sprawie koszenia poboczy przy drogach powiatowych były wysyłane pisma do
Zarządu Dróg Powiatowych. Faktem jest że powiat nie ma środków na te roboty –
obecnie realizuje przebudowę drogi powiatowej Gorajec – Radecznica. Pobocza w
terenach zabudowanych kosi gmina, natomiast poza terenami niech wykosi powiat.
- w sprawie kamienia na drodze w Gorajcu – taka jest prawdopodobnie technologia i
wynika to z projektu – gdzie wymagane jest wzmocnienie gruntu – tam dawany jest
kamień. Idzie go dosyć dużo – droga będzie więc należycie wzmocniona. Szczegóły
przekaże po uzyskaniu informacji na ten temat. Przy okazji remontu drogi powiatowej

-

robione są chodniki w Gorajcu.
jeżeli chodzi o naprawę dróg dojazdowych do pól – będzie wynajęta równarka jeśli
będzie taka potrzeba to również spychacz.
sprawa oświetlenia w Zaporzu dowie się i poinformuje sołtysa i radnego.
jeżeli chodzi o wywożenie śmieci – nie można zgłosić tego faktu, bo nie znaleziono
śmieci.

Radny – Pan Bogdan Furmanek zwrócił się do radnych powiatu z prośbą żeby wykosić wyjazd z
Latyczyna – jak będzie kosiarka na terenie gminy.
Wójt zwrócił uwagę, że przy drodze powiatowej leży ziemia /po oczyszczaniu rowów/ i
uniemożliwia wykoszenie poboczy.
Sołtys Pan Tadeusz Paszko zwrócił uwagę na sprawę odbioru śmieci. Stwierdził, że mieszkańcy
nie mają zawartych z PGK umów i nie płacą za odbiór śmieci. Ponadto była mowa, że do dużego
pojemnika PGK dokłada 2 worki – tymczasem zostawiają 1worek.
Wójt odpowiedział, że jest wykaz i wystąpi z pytaniem co robią ze śmieciami skoro nie odbiera
PGK.
Radny – Pan Andrzej Kondrat stwierdził, że projektowana jest kanalizacja zapytał, czy droga /
ta, którą się wybuduje/ nie będzie zniszczona przy okazji budowy kanalizacji.
Wójt odpowiedział, że są nowe technologie – robione są wiercenia pod powierzchnią i droga nie
jest niszczona.
Radny – Pan Alfred Batorski zwrócił się do Radnych Powiatu o zajęcie się sprawą drogi Zaporze
– Podlesie.
Pan Lucjan Bednarz stwierdził, że bardzo niewiele można zrobić – dobrze ,że jest robiona droga
Gorajec – Radecznica. Radni zabiegają o 2 odcinki
1. Nowa Wieś Gorajec
2. Gorajec – Czarnystok.
Faktem jest, że powiat nie ma pieniędzy na roboty na drogach – dużo środków pochłania
utrzymanie administracji. Obecny prezes ZDP stawia na utrzymanie poboczy. Zostały zakupione
samochód i kosiarka. Prace będą sukcesywnie prowadzone.
Jeżeli chodzi o likwidację przełomów na drogach – potrzeba 7 mln zł – będzie zaciągnięty kredyt
w kwocie 1 mln zł na ten cel. Przełomy na drodze w Gruszce Zaporskiej będą zlikwidowane,
natomiast sprawę remontu drogi w Latyczynie przekaże dalej.

Ad. punktu 10-ego.
W punkcie wolne wnioski:
Sołtys wsi Podlesie Duże wnioskuje o wprowadzenie zakazu wjazdu na Podlesie. Droga jest
zniszczona – ludzie jeżdżą po polu. Ponadto wnioskuje o wstawienie przepustu na drodze
między Podlesiem Dużym i Małym.
Pan Józef Łosiewicz podziękował za decyzję o przejęciu budynku ośrodka zdrowia w Gorajcu.
Stwierdził, że powiat nie ma środków finansowych i sam nie był w stanie zrobić tej drogi.

Zobaczymy, co zrobią z likwidacją przełomów bo na drogach jest tragicznie.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawy trzeba zgłaszać – będą one dalej
przekazywane.
Pan Mirosław Poświatowski – delegat Lubelskiej Izby Rolniczej – podziękował za zaproszenie
na sesję. Poinformował, że został wybrany zarząd LIR oraz zaoferował rolnikom pomoc radcy i
pracowników w różnych sprawach – biuro w Zamościu ul. Ogrodowa 6.
Pan Lucjan Bednarz jako mieszkaniec Gorajca proponuje podjęcie działań w celu zmiany
przepisów rozporządzenia Wojewody zabraniającego budowy budynków w odległości do 100 m
od rzeki Por i Gorajec. Zaznaczył, że w I kadencji samorządów był przyjęty plan
zagospodarowania przestrzennego, który określał strefę zabudowy w odległości 200-300 m od
dróg powiatowych. Sprawa dotyczy wielu osób – proponuje więc wystąpić do wojewody o
zmianę rozporządzenia.
Radny – Pan Olech Jarosław zaprosił obecnych na piknik organizowany w Gorajcu – Zagroble.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

