PROTOKÓŁ NR IX/2011
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2011 roku
w godz. 10.10 – 11.45 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

1.
2.
3.

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.
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy,
- uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Radecznica
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.
Ad. punktu 1-ego.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz
* otwieram dziewiątą 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.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Rani otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji, czy mają
uwagi do proponowanego porządku i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku obrad.
W związku z tym Przewodniczący zaproponował wprowadzenie następujących uchwał jako
podpunkt 4 i 5 punktu 7 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie:
1. wyrażenia woli realizacji projektu „Pięć zalewów – morze atrakcji” w partnerstwie z
gminami: Dzwola, Frampol, Janów Lubelski, Nielisz, Sułów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec
przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz zagwarantowania środków
finansowych na realizację projektu przypadających na gminę Radecznica.
2. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica.
Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie tych zmian. W związku z powyższym Przewodniczący RG
zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad łącznie z wprowadzonymi zmianami.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * porządek obrad IX sesji Rady Gminy Radecznica został
przyjęty.
Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 31 sierpnia 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.
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy,
- uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Radecznica,
- wyrażenia woli realizacji projektu „Pięć zalewów – morze atrakcji” w partnerstwie z
gminami: Dzwola, Frampol, Janów Lubelski, Nielisz, Sułów, Szczebrzeszyn i
Zwierzyniec przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz
zagwarantowania środków finansowych na realizację projektu przypadających na
gminę Radecznica,
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
9.Wolne wnioski.
10.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 jak również 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 VIII sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
Radny – Pan Bogdan Furmanek zapytał, czy był odnotowany w protokole jego wniosek o
zaproszenie na sesję przedstawicieli Zakładu Energetycznego i Zarządu Dróg Powiatowych oraz
czy przewiduje się zaproszenie tych przedstawicieli na sesję Rady Gminy.
Radny – Pan Andrzej Kondrat następujące kwestie:
1. zapytał co z realizacją planu „funduszu sołeckiego” wsi Mokrelipie – środki, które są w
Radzie Sołeckiej wystarczyłyby na remont budynku starej remizy.
2. sprawa budynku po zlewni mleka w Mokremlipiu – należałoby zabezpieczyć budynek bo
niszczeje i uregulować sprawy własnościowe – byłaby wówczas możliwość jego sprzedaży.
3. zgłosił potrzebę wypożyczenia koparki gminnej – są kręgi, które trzeba wstawić i zrobić
przejazd.
4. sprawa nie naliczania lub zwolnienia podatku transportowego od samochodów ciężarowych
będących własnością rolnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a samochód
wykorzystuje tylko na potrzeby swojego gospodarstwa kilka razy w roku.
5. zapytał czy Wójt podjął decyzję o użyczeniu budynku starej remizy dla stowarzyszenia.
Radny – Pan Eugeniusz Brodaczewski :
- zapytał czy można przyśpieszyć układanie płyt na drodze w Zaporzu, aby prace zakończyć
przed wykopkami,
- poinformował, że nie działa oświetlenie uliczne,
- zgłosił potrzebę wykoszenia poboczy przed dożynkami.
Sołtys – Pani Teodora Wypych zapytała, czy sołtysi dostaną wykaz kwot „funduszu sołeckiego” na
2012 rok dla poszczególnych sołectw.
Radny – Pan Jarosław Olech zapytał, kiedy będą podpisane umowy na utwardzanie dróg.
Radny – Pan Andrzej Kondrat zapytał, czy gmina występuje o zwrot wydanych środków do
ministerstwa.
Sołtys – Pan Ryszard Kawka zapytał, czy środki „funduszu sołeckiego „ przechodzą na następny
rok, czy przepadają.
Wójt poinformował, że mogą być wykorzystane tylko w roku bieżącym – na rok następny nie
przechodzą.

Radny – Pan Marcin Zymon zapytał:
- jak wygląda sprawa rowu koło Kowalczyka,

- czy będą zatrudnieni pracownicy do pomocy przy wydawaniu posiłków w szkołach.
Sołtys – Pan Stanisław Kurek zapytał, czy w tym roku będzie jeszcze równiarka.
Radny – Pan Stanisław Ładosz poinformował, że naprzeciw starego ośrodka zdrowia nie ma
przejazdu – konieczne jest wstawienie przepustu.
Przewodniczący RG – Pan Jan Sitarz zwrócił się z prośbą o wykonanie ogrodzenia przy szkole w
Czarnymstoku / była obietnica, że będzie zrobione/.

Ad. punktu 5-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- jest po przetargach na drogi. Umowy będą podpisane po 4 września.
Wójt prosi o analizowanie budżetu – jest tam zapisany deficyt, co ogranicza realizowanie
zadań.
- od września wchodzi 7 % podwyżka dla nauczycieli – 4 osoby odchodzą na urlopy dla
poratowania zdrowia i trzeba zatrudnić nowe na zastępstwa – to są kolejne wydatki.
- trwają prace przy budowie chodników w Gorajcu i w Radecznicy,
- trzeba robić drogi i dachy na remizach w Podlesiu i Gorajcu – Zagroble bo przeciekają
- ponieśliśmy wydatki na drogę powiatową i chodniki w Gorajcu i Radecznicy.
Wójt prosi o niedorzucanie dodatkowych robót, bo to wiąże się z wydatkami, a w budżecie
nie ma środków.
- sprawa rowu koło Kowalczyka – trzeba kupić działkę – koszt ponad 30 tys. zł / zmiany w
budżecie na 2011 r./
- jest kostka na budowę chodników w Czarnymstoku potrzeba 38 tys. zł żeby chodniki zrobić.
- kończą się roboty przy chodnikach w Radecznicy,
- trwają prace przy chodnikach w Gorajcu – dzisiaj o 13.00 spotkanie z wykonawcą robót.
Sołtys Józef Woźnica zapytał o chodniki w Zaporzu.
Wójt odpowiedział, że teraz robiona będzie droga. Na chodniki złożony jest wniosek – będą
robione w przyszłym roku.
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. Krawiec Karol – wyraża zgodę,
2. Kondrat Andrzej – wyraża zgodę,
3. Kubina Zbigniew – wyraża zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego komisji.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * - 2 głosami * wstrzymujący * skład Komisji Uchwał i
Wniosków został przez Radę Gminy zatwierdzony.
Przerwa 10.40 – 10.50

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 stwierdził, że uchwała jest dość skomplikowana dlatego wyjaśnił poszczególne zmiany
i omówił brakujące kwoty na poszczególne drogi. Poinformował, że takie przesunięcia środków
wynikają z powiązania ze środkami rad sołeckich.
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 IX/44/2011 w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2011 rok – została uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym
Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy.
Radny – Pan Jarosław Olech zapytał, czy obwód głosowania musi być tworzony.
Sekretarz – Pani Grażyna Chwiejczak wyjaśniła, że ustawa Kodeks wyborczy nakłada obowiązek
utworzenia obwodu jeżeli w szpitalu przebywa co najmniej 15 wyborców.
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: 15 głosami * za * - Uchwała Nr IX/45/2011 w sprawie: utworzenia
odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w
Radecznicy – została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radecznica .
Wójt wyjaśnił, że ustawa nakłada obowiązek opomiarowania poboru wody – konieczny będzie
zakup i montaż wodomierzy.
Radny – Pan Stanisław Ładosz zwrócił uwagę na sposób liczenia ilości ścieków jako równą ilości
zużytej wody. Stwierdził, że ścieków powstaje mniej, bo nie cała woda zużyta w gospodarstwie
stanowi ścieki.
Wójt wyjaśnił, że należy zamontować dodatkowy wodomierz na wodę zużywaną do innych celów
niż gospodarstwo domowe, wówczas jest możliwe rozliczenie ilości bezpowrotnie zużytej wody.
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 * - Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie: uchwalenia
regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Radecznica – została przez Radę Gminy uchwalona.
Kolejną z proponowanych do podjęcia uchwał jest uchwała w sprawie: wyrażenia woli realizacji
projektu „Pięć zalewów – morze atrakcji” w partnerstwie z gminami: Dzwola, Frampol, Janów
Lubelski, Nielisz, Sułów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec przy udziale środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz
zagwarantowania środków finansowych na realizację projektu przypadających na gminę
Radecznica.
Wójt poinformował, że musi być udokumentowana wola realizacji projektu i zabezpieczenie
środków finansowych na jego realizację – stąd konieczne jest podjęcie tych uchwał.
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 * - Uchwała Nr IX/47/2011 w sprawie: wyrażenia woli
realizacji projektu „Pięć zalewów – morze atrakcji” w partnerstwie z gminami: Dzwola, Frampol,
Janów Lubelski, Nielisz, Sułów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec przy udziale środków unijnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
oraz zagwarantowania środków finansowych na realizację projektu przypadających na gminę
Radecznica – została przez Radę Gminy uchwalona.
Ostatnią jest uchwała w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica.
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 * - Uchwała Nr IX/48/2011 w sprawie: zmiany w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica– została przez Radę Gminy uchwalona.
Ad. punktu 8-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .
Wójt poinformował, że oświetlenie jest w gestii gminy i my zrobimy.
Przerwa 11.20 – 11.30
Na zapytanie zgłoszone przez A. Kondrata Wójt odpowiedział, że:
- środki „funduszu sołeckiego” są zapisane i należy realizować tyle robót na ile środków wystarczy.
- sprawa zlewni mleka – był chętny na zakup budynku, ale się wycofał.
Jeżeli chodzi o uregulowanie własności – musi o to wystąpić spadkobierca – gmina może jedynie
pomóc w załatwianiu sprawy.
- będzie umowa użyczenia budynku dla stowarzyszenia .
- odnośnie podatku transportowego – odpowiedź na następnej sesji.
Zapytanie M. Zymona – Wójt poinformował, że do szkół przywożone są gotowe posiłki –
pracownik do wydawania posiłków może zostać zatrudniony wtedy - jeżeli dyrektor szkoły uzyska
w urzędzie pracy środki na zatrudnienie takiego pracownika.

Sprawa ogrodzenia przy szkole w Czarnymstoku – Wójt wyjaśnił, że obecnie pilniejsze jest
zrobienie szamba niż robienie ogrodzenia.
Radny – Pan Bogdan Furmanek proponuje zaprosić na sesję przedstawiciela zakładu
energetycznego.
Przewodniczący proponuje zebrać skargi od sołectw i wystąpić z pismem do zakładu
energetycznego.

Ad. punktu 9-ego.
W punkcie wolne wnioski - Wójt zaprosił na dożynki gminne w dniu 4 września w
Radecznicy.
Ad. punktu 10-ego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję * zamykam obrady IX sesji Rady Gminy*, dziękując Radnym za udział w
obradach.
protokółowała: A.Batorska

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

