PROTOKÓŁ NR XXIV/2017
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 25 października 2017 roku
w godz. 905 – 1035 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
Obradom przewodniczył Pan Sławomir Dubaj – Przewodniczący Rady Gminy
Radecznica.

W obradach uczestniczyli Radni:

1. Buszowska Anna

9. Kubina Zbigniew

2. Chorzępa Łukasz

10. Małysz Joanna

3. Dubaj Sławomir

11. Marzec Stanisław

4. Garbarz Jan

12. Olech Jarosław

5. Gumieniak Jerzy

13. Osman Mariusz

6. Jachymek Tomasz

14. Piwowarek Andrzej

7. Kłodnicki Krzysztof

15. Smyl Halina

8. Kot Renata

ponadto w obradach uczestniczyli:

1.

Marian Szuper – pełniący funkcję Wójta Gminy

2.

Józef Łosiewicz – Radny powiatu zamojskiego

3.

Leszek Pastuszak – Radny powiatu zamojskiego

4.

Mieczysław Antoszek – Radny powiatu zamojskiego

5.

Bolesław Kołtun – delegat LIR

6.

Sołtysi Gminy Radecznica

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Radecznicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Radecznicy,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Zaburzu,
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Czarnymstoku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Czarnymstoku,
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gorajcu – Stara Wieś w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gorajcu – Stara Wieś,
nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta Gminy Radecznica.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Ad. punktu 1-ego.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Sławomir Dubaj
* otwieram dwudziestą czwartą sesję Rady Gminy Radecznica VII kadencji *, powitał
wójta, radnych rady powiatu, panie i panów radnych i sołtysów obecnych na
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 otrzymali porządek obrad z materiałami na sesję
oraz czy wnoszą uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący zaproponował uzupełnienie porządku obrad: jako punkt 4 wystąpienie
P. Mariana Szupera – pełniącego funkcję wójta gminy - następne punkty wg kolejności
ustalonej w porządku obrad.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji
wraz z wprowadzoną zmianą.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy
Radecznica łącznie z proponowaną zmianą - został przyjęty.
Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 25 października
2017 r:

1.

Otwarcie sesji.

2.

Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,

3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.

Wystąpienie Pana Mariana Szupera pełniącego funkcję Wójta Gminy.

5.

Interpelacje i zapytania Radnych.

6.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej

Szkoły

Podstawowej w Radecznicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Radecznicy,
stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej

Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Zaburzu,
stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej

Szkoły

Podstawowej w Czarnymstoku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Czarnymstoku,

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w

Gorajcu – Stara Wieś w

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gorajcu – Stara Wieś,
nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta Gminy Radecznica.
8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9.

Wolne wnioski.

10.

Zamknięcie obrad.

Ad. punktu 3-ego.
Prowadzący obrad stwierdził, że protokół

z XXIII sesji Rady Gminy był

wyłożony przed rozpoczęciem obrad i Radni mieli możliwość zapoznania się z jego
treścią. Zapytał czy ktoś zgłasza uwagi do treści protokołu z poprzedniej sesji Rady
Gminy.
Uwag nie było – Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu bez
czytania i zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym 15 głosami * za */jednogłośnie/ protokół z XXIII sesji Rady
Gminy Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu pełniącego funkcję
wójta gminy. Pan Marian Szuper przedstawił się zebranym. Poinformował, że na
pełniącego funkcję wójta został wyznaczony przez Panią Premier Beatę Szydło w dniu
19 października 2017 r.
Do dnia nominacji przez osiemnaście lat pracował w Starostwie Powiatowym w
Zamościu na stanowisku leśniczego na terenie gmin Radecznica i Sułów. Powiedział,
że propozycja objęcia tej funkcji

to wyzwanie, które przyjął licząc na pomoc i

wsparcie ze strony wojewody lubelskiego i starosty zamojskiego, jak również na dobrą
współpracę z radnymi, sołtysami
i mieszkańcami gminy. Pan Marian Szuper zadeklarował kontynuowanie projektów
rozpoczętych przez poprzedniego wójta, które będą korzystne dla mieszkańców gminy.

Decyzja, czy będzie pełnił funkcję wójta gminy przez dwa miesiące, czyli do wyborów
przedterminowych czy też do końca bieżącej kadencji należy do Rady Gminy, dlatego
też zwrócił się do Radnych z prośbą o podjęcie świadomej i odpowiedzialnej decyzji.

Ad. punktu 5-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych . Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

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.

Smyl Halina

2.

Garbarz Jan

3.

Marzec Stanisław

zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem jej składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * - skład Komisji Uchwał i Wniosków został
przez Radę Gminy zatwierdzony.

Ad. punktu 7-ego.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do podejmowania uchwał.
Pierwszą z przewidzianych na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radecznicy
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Radecznicy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie
treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący obrad poddał
uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * - Uchwała Nr XXIV/184/2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Radecznicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Radecznicy – została
uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Zaburzu w ośmioletnią

Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zaburzu.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie
treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady
Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * - Uchwała Nr XXIV/185/2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Zaburzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła
II
w Zaburzu – została uchwalona.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dzisiejszej sesji - następną z przewidzianych
jest uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
w Czarnymstoku .
Treść uchwały została odczytana. Uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady

Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * - Uchwała Nr XXIV/186/2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Czarnymstoku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnymstoku –
została przez Radę Gminy uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w
Gorajcu – Stara Wieś w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gorajcu – Stara
Wieś.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie
treści uchwały.
Treść uchwały została odczytana. Uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady
Gminy zarządził jej przegłosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * - Uchwała Nr XXIV/187/2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gorajcu – Stara Wieś w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową w Gorajcu – Stara Wieś – została uchwalona.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził dziesięciominutową przerwę w obradach.

przerwa 925-935

Ostatnią

z

przewidzianych

na

dzisiejszą

sesję

jest

uchwała

w

sprawie

nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta Gminy Radecznica.
Treść uchwały została odczytana. Uwag i pytań nie zgłoszono i Przewodniczący obrad
poddał uchwałę pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * / jednogłośnie / - Uchwała Nr
XXIV/188/2017 w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta
Gminy Radecznica – została uchwalona.

Ad. punktu 8-ego.
Odpowiedzi nie było, ponieważ nie zgłoszono pytań w punkcie 5 porządku obrad.

Ad. punktu 9-ego.

W punkcie wolne wnioski:
Sołtys wsi Gorajec –Zagroble podziękowała za zlikwidowanie progu na moście w
Zaburzu.
Sołtys wsi Latyczyn poruszył sprawy: 1) montażu luster przy wyjeździe z Latyczyna
na drogę Radecznica-Gorajec, 2) potrzebę wycięcia krzaków przy drodze powiatowej,
3) oczyszczanie dróg powstałych w wyniku scalenia gruntów w Latyczynie.
Radna – Pani A. Buszowska zwróciła się z prośbą o rozwiezienie tłucznia w
Latyczynie.
Radny – Pan J. Olech wnioskuje o podsypanie krawężników masą bitumiczną przy
punkcie kasowym w Gorajcu.
Radny – Pan M. Osman zgłosił brak żarówek oświetlenia ulicznego w Gorajcu – Stara
Wieś.
Sołtys Podborcza poinformował, że u niego we wsi oświetlenia nie ma w ogóle.
Radny Rady Powiatu – Pan J. Łosiewicz w swoim wystąpieniu poinformował

zebranych że od ostatniej sesji RG nie było spotkania w powiecie, więc nie miał
możliwości przekazania problemów zgłoszonych na sesji. Jeżeli chodzi o drogi
scaleniowe w Latyczynie proponował zaproszenie na sesję przedstawicieli ZDP i
Zarządu Powiatu, celem przedyskutowania problemów występujących w gminie.
Przypomniał także o proponowanym przez powiat przejęciu przez gminę zimowego
utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy.
Sołtys wsi Gorajec – Zagroble – P. T. Wypych zapytała czy radni powiatowi muszą
czekać na sesję Rady Powiatu, żeby określony problem poruszyć.
Pan Leszek Pastuszak – członek Zarządu Powiatu pogratulował wójtowi objęcia
funkcji i życzył owocnej pracy. Podziękował także Radnym za dotychczasową i
zadeklarował dalszą współpracę powiatu z gminą. Poinformował, że został złożony
wniosek do tzw. „funduszu leśnego” o środki na drogę Czarnystok – Lipowiec (bardzo
prawdopodobne
że wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie).
Rowy, pobocza i przepusty przy drogach powiatowych będą w miarę możliwości
finansowych robione wiosną przyszłego roku.
O konieczności montażu lustra przy wyjeździe od Latyczyna słyszy po raz pierwszy,
będzie montowane lustro przy wyjeździe od Gaju Gruszczańskiego.
Zadeklarował, że sprawy będą załatwiane w miarę możliwości na bieżąco z uwagi na
fakt, iż ZDP ma mało środków finansowych . Prosi o zgłaszanie problemów
bezpośrednio do niego – będzie reagował na zgłoszenia.
Radny – Pan Mieczysław Antoszek złożył gratulacje wójtowi i życzenia dobrej
współpracy. Życzył kontynuowania projektów, bo są one dla ludzi. Proponuje
wykorzystać potencjał mieszkańców, stowarzyszeń dla dobra gminy. Poinformował, że
gmina Radecznica składała 3 projekty – przeszedł 1 (droga Gruszka Zaporska).
Zauważył potrzebę lepszej współpracy gminy, powiatu i województwa.
Wójt – Pan Marian Szuper w swoim wystąpieniu stwierdził, że obecność radnych
Rady Powiatu nie jest przypadkowa. Razem współpracując możemy zrobić wiele
więcej dla dobra lokalnej społeczności.

Poinformował, że trwa postępowanie przetargowe na przydomowe oczyszczalnie
ścieków.
Czekamy na umowę z Urzędu Marszałkowskiego na montaż kolektorów słonecznych.
Dzisiaj jest odbiór robót na drodze Zaburze – Chłopków.
Prosił o przedkładanie zapotrzebowań na wykonywanie zadań na wykonywanie zadań
w danej miejscowości. Budżet jest jaki jest i w ramach budżetu będziemy realizować
zgłaszane potrzeby. Liczy na współpracę z sąsiednimi gminami – bo w wielkości siła.
Pani T. Wypych zapytała co z oczyszczalniami w miejscach gdzie są cieki wodne.
Podobno wybudowanie oczyszczalni przydomowych w tych miejscowościach może
zablokować możliwość wnioskowania o środki zewnętrzne na inne działania.
Pan M. Nastaj zapytał, co z brakującym odcinkiem drogi między Latyczynem a
Chłopkowem.
Wójt odpowiedział, że zna ten odcinek – trzeba zainteresować się sprawą i zrobić.
Stwierdził, że zostało zrobionych wiele dróg i trzeba wprowadzić nową organizację
ruchu.
P. P. Łapiński zapytał, co dalej z drogami w wąwozach.
Wójt odpowiedział, że zna temat i wie co jest do zrobienia. Wojewoda obiecał pomoc
w realizacji.
Pani J. Małysz poinformowała, że jest projekt na remizę w Dzielcach – jego ważność
kończy się w grudniu – jeżeli zadanie nie będzie rozpoczęte, to wydane pieniądze
przepadną.
Wójt odpowiedział, że zorientuje się w sprawie i zobaczy co można zrobić, bo żal tych
środków, które zostały już wydatkowane.
Wójt stwierdził również, że w przyszłości będzie zwracał się do Rady Gminy o
przyznanie środków na remont urzędu – bywał w innych urzędach i to wstyd, żeby
nasz był w takim stanie.
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu zebranych złożył wójtowi życzenia z okazji
objęcia funkcji wójta gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Dubaj

