PROTOKÓŁ Nr XXI /2020
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 29 września 2020 roku
w godzinach: 1010 – 1210 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
W obradach uczestniczyli:
1. Biłant Anna
2 .Buszowska Anna
3. Dubaj Sławomir
4. Garbarz Jan
5. Gumieniak Jerzy
6. Kawka Ryszard
7. Kurek Stanisław
8. Małysz Joanna

9. Olech Jarosław
10. Osman Mariusz
11. Sitarz Jan
12. Śledź Alina
13. Winiarczyk Helena
14. Wojtaszek Bożena

Ponadto w obradach uczestniczyli:







Marian Szuper - Wójt Gminy
Edyta Dubiel – Sekretarz Gminy
…
…
…
…

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,
3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie
między sesjami.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie uchwał :
- Nr XXI.134.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminn
- Nr XXI.135.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami
przesyłu, przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonej jako działka
nr ewidencyjny 1415/1, obręb 0013 Radecznica, stanowiącej własność Gminy
Radecznica.
- Nr XXI.136.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą.
- Nr XXI.137.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej
w Mokremlipiu.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Ad. punktu 1-ego.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jerzy Gumieniak
* otwieram dwudziestą pierwszą Sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji *,
powitał obecnych na sesji Radnych, Wójta Gminy Pana Mariana Szupera i Sekretarz
Panią Edytę Dubiel Przewodniczący RG powitał, także Wiceprzewodnicząca
Panią Annę Buszowską, Przedstawiciela Izba Rolniczych Pana Jarosława Olecha.

Ad. punktu 2 - ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy czternastu
Radnych, co stanowi 93,33 % składu Rady Gminy. Nieobecna Radna Pani
Laura
Sznitowska.
Następnie zapytał zebranych, czy otrzymali porządek obrad z materiałami na sesję
oraz czy wnoszą uwagi do proponowanego porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag
do porządku obrad.
Wójt Gminy wniósł o rozszerzenie punktu 8 porządku obrad dzisiejszej sesji o następujące
uchwały:
NR XXI.138.2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
NR XXI.139.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
NR XXI.140.2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica
na lata 2020-2028.
NR XXI.141.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad łącznie z wprowadzonymi
zmianami i zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu: 14 głosami
*za* - porządek obrad łącznie z wprowadzonymi zmianami został przyjęty.

Porządek XXII Sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty na sesji w dniu 28 maja 2020 r:
Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,
3.
Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
5.
Interpelacje i zapytania Radnych.
6.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie
między sesjami.
7.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8.
Podjęcie uchwał :
- Nr XXI.134.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
- Nr XXI.135.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami

przesyłu, przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonej jako działka
nr ewidencyjny 1415/1, obręb 0013 Radecznica, stanowiącej własność Gminy
Radecznica.
- Nr XXI.136.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą.
- Nr XXI.137.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej
w Mokremlipiu.
- Nr XXI.138.2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
- Nr XXI.139.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
- Nr XXI.140.2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica
na lata 2020-2028.
- Nr XXI.141.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował że w dniu 12.08.2020r., wpłynęło pismo
Pana …………. w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania kolektorów słonecznych oraz
poprosił zainteresowanych ……………… o przedstawienie szczegółowych informacji
związanych z nieprawidłowościami funkcjonowania kolektorów słonecznych.
Zainteresowani wyjaśnili, że zamontowanie na ich posesjach kolektory słoneczne nie
funkcjonują prawidłowo i nie grzeją wody, a wezwana w ramach reklamacji firma
stwierdziła, że przyczynę tego stanu jest to, że na tych posesjach jest zamontowana za mała
ilość paneli, która nie jest w stanie nagrzać wody w bojlerach. Ponadto zwrócili się o
wyjaśnienie w tej sytuacji jakie działania podjął Wójt Gminy .
W odpowiedzi Wójt informuje, że 24 sierpnia 2020 zostało wysłane pismo informujące
do firmy Sanito że w tej sytuacji nie doprowadzenie do właściwego funkcjonowania
kolektorów słonecznych, gmina będzie naliczała kary umowne za nienależyte wykonanie
zadania.
21 września zostało wysłano pismo do firmy Sanito, gdzie poinformowano o powołaniu
niezależnego eksperta na konto firmy, który ma ustalić przyczynę zgłaszanych przez
mieszkańców nieprawidłowości.
Ponadto Wójt zapytał dlaczego wykonawca nie powiadomił Urzędu Gminy o wykonaniu
czynności sprawdzających funkcjonalności kolektorów słonecznych, ponieważ w takiej
sytuacji powinien brać udział pracownik urzędu.
Radny Sitarz stwierdził, że jeżeli firma nie może dokonać naprawy to powinno się wezwać
inną firmę i opłacić ją z tzw. rękojmi.
W odpowiedzi Wójt stwierdził, że dla większości mieszkańców kolektory słoneczne
są dobrze podłączone i niezależny ekspert sprawdzi działanie kolektorów słonecznych.

Ad. punktu 3 - ego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie zgłoszono uwag
do protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Ad. punktu 4-ego.
Informacja o działaniach w okresie między sesjami.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że:
- w dniu 30 lipca obradowała komisja Rolnictwa Planowania i Budżetu
- w dniu 19.08.2020 brała udział komisja Rolnictwa Planowani i Budżetu
- w dniu 28.08 obradowała komisja Rewizyjna
- w dniu 31.08.2020 obradowała Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania.
- w dniu 09.09.2020 obradowała Komisja Rolnictwa Planowania i Budżetu.
Przewodniczący przedstawił programy posiedzeń poszczególnych Komisji.

Ad. punktu 5-ego.
Radny Kawka informuję Wójta, że została podjęta Uchwała z dnia 25 lutego 2020r., i prosi
o informacje czy są podejmowane czynności w sprawie wykonania dokumentacji projektowej
na drogę powiatową Radecznica – Sułowiec, Zaporze –Radecznica- Stara Wieś ?

Ad. punktu 6-ego.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwały podjętej przez Radę
Gminy na ostatniej sesji oraz poinformował o działaniach prowadzonych w okresie między
sesjami, m.in.:
- Ogłoszone zostały zaproszenia do składania ofert remontu drogi w miejscowości
Zaburze, termin składania ofert upływa 9 października 2020
- Ogłoszenie zaproszeń za wykonanie przystanku autobusowego przy drodze
powiatowej wraz ze zmianą przystanku i działki w miejscowości Latyczyn termin
składania ofert 9 października 2020 roku.
- zostało ogłoszone postępowanie na dokonanie dokumentacji projektowej w ramach
realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku po starej szkole w
miejscowości Latyczyn ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum opiekuńczo
mieszkalnego wraz z niezbędną strukturą techniczną na terenie działki 6149 położoną
w miejscowości Latyczyn, został wyłoniony wykonawca, podpisano umowę na kwotę
25 tys. Złotych do 30 października.

- zostały zgłoszone 2 postępowania w sprawie zakupienia laptopów do szkół
i wyłoniliśmy wykonawcę, który dostarczył 30 sztuk laptopów za kwotę 60 tys.
- został ogłoszony przetarg na sprzedaż działki w miejscowości Zaburze
– zakończenie postępowania upływa 16 października 2020 roku.
- Wyłoniono wykonawcę na realizację wszystkich naszych odcinków drogowych
z płyt jombu, realizują dwie firmy z sąsiedniej gminy i z Biłgoraja , zadania mają być
zakończone do końca listopada.
-został wyłoniony wykonawca za dokonanie remontu drogi w Mokremlipiu wartość
zadania to 120 tysiecy złotych i zajmować będzie się firma z sąsiedniej gminy
- zaczęto podbudowę drogi w miejscowości Podborcze - 170 metrów.
- Wyłonienie inspektora nadzoru, a ponadto mamy wykonawcę na konserwację
i czyszczenie rowów burzowych sprzętem mechanicznym zlokalizowanych na terenie
gminy najtańsza ofertę złożyła firma z sąsiedniej gminy.
- zakończono przyjmowanie wniosków na zwrot paliwa wpłynęło 413 wniosków
i wnioskowano do Urzędu Wojewódzkiego na kwotę ponad 203 tys. zł , 199 tys.
dla rolników i 3900 dla Urzędu.
- została zakończona dokumentacja na remont drogi gminnej 110 i 103 l
w miejscowości Latyczyn.
- Złożenie wniosku na dofinansowanie do budowy drogi w miejscowości Zakłodzie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
- zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na utwardzenie placu przy Urzędzie
Gminy.
- o utwardzeniu płytami odcinka drogowego w miejscowości Zaporze
- wymieniono części drzwi wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Radecznicy.
- wymieniono 19 sztuk drzwi w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku.
- dokonano zabezpieczenie na oświetlenie 110 lamp w Szkole Podstawowej
w Zaburzu.
- dokonano remontu sali gimnastycznej z remontem wejścia głównego i wymiana
tynków w Szkole Podstawowej w Gorajcu.
- zakończenie procesu malowania Sali gimnastycznej w Czarnymstoku.
- Podziękowanie Wójta za pomoc w realizacji dożynek, szczególne podziękowania dla
reprezentujących gminę Radecznice z Dzielec Pani Joanny Małysz Radnej, Sołtys Pani
Helenie Odrzywolskiej

- podziękowanie za współuczestnictwo w dożynkach gminnych społeczności lokalnej,
księdzowi proboszczowi, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury pani Edyty Misiarz.
Podziękowanie Sołtysowi panu Stanisławowi Winiarczykowi i Radnej pani Helenie
Winiarczy za pomoc w przygotowaniu uroczystości Odsłonięcia Tablicy Epitafijnej „Golgota
narodu i Kościoła” w Mokremlipiu.
Podziękowanie dla pracowników Urzędu Panu Zbigniewowi Magdziarz i Pani Anecie
Kowalczyk za pełne zaangażowanie projektów naszych wszystkich odcinków drogowych .
Udało nam się zrealizować i prowadzić 110m odcinek drogowy – drogi Gorajec –Zagroble
Złożony został wniosek na Zakłodzie Góra, Zakłodzie Dół .

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:
 Stanisław Kurek – wyraziła zgodę
 Anna Biłant - wyraziła zgodę
 Wojtaszek Bożena – wyraził zgodę
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * skład Komisji Uchwał i Wniosków został
zatwierdzony przez Radę Gminy.

Ad. punktu 8-ego.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do podejmowania uchwał:
Pierwszą jest uchwała Nr XXI.134.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych.
Treść uchwały została odczytana. Niestety z powodu nie działającego urządzenia
elektronicznego, zarządzono według statutu Rady Gminy Radecznica głosowanie imienne
(głosowanie ręczne).
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * - Uchwała Nr XXI.134.2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą - została uchwalona.

1.
2.
3.
4.

Biłant Anna
Buszowska Anna
Dubaj Sławomir
Garbarz Jan

zakreśliła
zakreśliła
zakreślił
zakreślił

„za”
„za”
„za”
„za”

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gumieniak Jerzy
zakreślił
Kawka Ryszard
zakreślił
Kurek Stanisław
zakreślił
Małysz Joanna
zakreśliła
Olech Jarosław
zakreślił
Osman Mariusz
zakreślił
Sitarz Jan
zakreślił
Śledź Alina
zakreśliła
Winiarczyk Helena zakreślił
Wojtaszek Bożena zakreślił

„za”
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’

Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XIX.135.2020
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu, przejazdu i przechodu
nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 1415/1 obręb 0013 Radecznica,
stanowiącej własność Gminy Radecznica.
Treść uchwały została odczytana.
Radny – Pan Jan Sitarz poprosił o komentarz w tej sprawie.
Wójt informuję, że jest projektowana modernizowana linia niskiego napięcia z tym będzie
związany postępowanie dotyczące opracowania dokumentacji potwierdzenia terenu
Radecznica lokalizacja stacji na tej działce umożliwi usytuowanie tej energii elektrycznej na
terenie gminy Radecznica, nie mam tam stacji bezprzewodowej i to wszystko będzie
zdemontowane i poprowadzone
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu imiennym (jawnym): 13 głosami * za * 1 głos * nie nieoddany*- uchwała Nr
XXII.135.2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu,
przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 1415/1 obręb
0013 Radecznica, stanowiącej własność Gminy Radecznica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Biłant Anna
zakreśliła
„za”
Buszowska Anna
zakreśliła
„za”
Dubaj Sławomir
zakreślił
„za”
Garbarz Jan
zakreślił
„za”
Gumieniak Jerzy
zakreślił
„za”
Kawka Ryszard
zakreślił
„za’’
Kurek Stanisław
zakreślił
„za’’
Małysz Joanna
zakreśliła
„za’’
Olech Jarosław
zakreślił
„za’’
Osman Mariusz
zakreślił
„za’’
Sitarz Jan
nie zakreślił żadnej opcji
Śledź Alina
zakreśliła
„za’’
Winiarczyk Helena zakreślił
„za’’
Wojtaszek Bożena zakreślił
„za’’

Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XXI.136.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą.
Treść uchwały została odczytana.

W głosowaniu imiennym jawnym: 12 głosami * za * 1 głos * wstrzymujący* 1 głos * nie
głosował*
- uchwała Nr XXI.136.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Biłant Anna
zakreśliła
„za”
Buszowska Anna
zakreśliła
„za”
Dubaj Sławomir
zakreślił
„za”
Garbarz Jan
zakreślił
„za”
Gumieniak Jerzy
zakreślił
„za”
Kawka Ryszard
zakreślił
„za’’
Kurek Stanisław
zakreślił
„za’’
Małysz Joanna
zakreśliła
„za’’
Olech Jarosław
zakreślił
„za’’
Osman Mariusz
zakreślił
„za’’
Sitarz Jan
nie zakreślił żadnej opcji
Śledź Alina
zakreśliła
„wstrzymujący’’
Winiarczyk Helena zakreślił
„za’’
Wojtaszek Bożena zakreślił
„za’’

Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XXI.137.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej w Mokremlipiu.
Treść uchwały została odczytana.
W głosowaniu imiennym jawnym: 13 głosami * za * 1 głos * nie oddany* - Uchwała Nr
XXI.137.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położnej w
Mokremlipiu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Biłant Anna
Buszowska Anna
Dubaj Sławomir
Garbarz Jan
Gumieniak Jerzy
Kawka Ryszard
Kurek Stanisław
Małysz Joanna
Olech Jarosław
Osman Mariusz
Sitarz Jan

zakreśliła
„za”
zakreśliła
„za”
zakreślił
„za”
zakreślił
„za”
zakreślił
„za”
zakreślił
„za’’
zakreślił
„za’’
zakreśliła
„za’’
zakreślił
„za’’
zakreślił
„za’’
nie zakreślił żadnej opcji

12.
13.
14.

Śledź Alina
zakreśliła
Winiarczyk Helena zakreślił
Wojtaszek Bożena zakreślił

„za’’
„za’’
„za’’

Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Treść uchwały została odczytana.

jest uchwała Nr XXI.138.2020

W głosowaniu imiennym jawnym: 13 głosami * za * 1 głos 1 * nie oddany*- uchwała
Nr XXI.138.2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Biłant Anna
zakreśliła
„za”
Buszowska Anna
zakreśliła
„za”
Dubaj Sławomir
zakreślił
„za”
Garbarz Jan
zakreślił
„za”
Gumieniak Jerzy
zakreślił
„za”
Kawka Ryszard
zakreślił
„za’’
Kurek Stanisław
zakreślił
„za’’
Małysz Joanna
zakreśliła
„za’’
Olech Jarosław
zakreślił
„za’’
Osman Mariusz
zakreślił
„za’’
Sitarz Jan
nie zakreślił żadnej opcji
Śledź Alina
zakreśliła
„za’’
Winiarczyk Helena zakreślił
„za’’
Wojtaszek Bożena zakreślił
„za’’

Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XXI.139.2020
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Treść uchwały została odczytana.
W głosowaniu imiennym jawnym: 13 głosami * za * 1 głos *nie oddany *- uchwała
Nr XXI.139.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Biłant Anna
zakreśliła
„za”
Buszowska Anna
zakreśliła
„za”
Dubaj Sławomir
zakreślił
„za”
Garbarz Jan
zakreślił
„za”
Gumieniak Jerzy
zakreślił
„za”
Kawka Ryszard
zakreślił
„za’’
Kurek Stanisław
zakreślił
„za’’
Małysz Joanna
zakreśliła
„za’’
Olech Jarosław
zakreślił
„za’’
Osman Mariusz
zakreślił
„za’’
Sitarz Jan
nie zakreślił żadnej opcji
Śledź Alina
zakreśliła
„za’’
Winiarczyk Helena zakreślił
„za’’

14.

Wojtaszek Bożena

zakreślił

„za’’

Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XXI.140.2020
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2020-2028.
Treść uchwały została odczytana.
W głosowaniu imiennym jawnym: 13 głosami * za * 1 głos *nie oddany*- uchwała
Nr XXI.140.2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na
lata 2020-2028.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Biłant Anna
Buszowska Anna
Dubaj Sławomir
Garbarz Jan
Gumieniak Jerzy
Kawka Ryszard
Kurek Stanisław
Małysz Joanna
Olech Jarosław
Osman Mariusz
Sitarz Jan
Śledź Alina
Winiarczyk Helena
Wojtaszek Bożena

zakreśliła
zakreśliła
zakreślił
zakreślił
zakreślił
zakreślił
zakreślił
zakreśliła
zakreślił
zakreślił
zakreślił
nie zakreślił
zakreślił
zakreślił

„za”
„za”
„za”
„za”
„za”
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
„za’’
żadnej opcji
„za’’
„za’’

Kolejną z uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję jest uchwała Nr XXI.141.2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego.
Treść uchwały została odczytana.
W głosowaniu imiennym jawnym: 14 głosami * za *- uchwała Nr XXI.141.2020 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego.
Radny Jan Sitarz opuścił salę.

Ad. punktu 9 - ego
Odpowiedzi na złożone interpelacje:
Wójt odpowiadając na wyjaśnienia Radnego Pana Ryszarda Kawki stwierdził, że z ustaleń
w sprawie odcinków drogowych od krzyżówki Uście do krzyżówki Nowa Wieś
przez Krzyżówkę Zaporze do krzyżówki Wólki Czernięcińskiej i będą realizowane w 2021
roku. Trwa przygotowanie dokumentacji na wykonanie odcinka dróg od Radecznica poprzez
Gaj Gruszczański i Zakłodzie.

Radny Jarosław Olech stwierdził że w uchwale XXI.2020 roku jest błąd w wyliczeniach
kwotowych Przewodniczący Jerzy Gumieniak zarządził przerwę w sprawie wyjaśnienia.

Przerwa 11.24 – 11.35
Po przewie w trakcie, której została ponownie sprawdzona w.w uchwała p.Wójt wyjaśnił, że
jednak nie ma pomyłki w przedłożonych w uchwale wylicz\eniach i kwota 13 tys. 20 zł. jest
właściwa.
Podziękowanie Sołtys Pani Beata Pawelczyk i Radnej Pani Alinie Śledź za reprezentowanie
Gminy Radecznica w Dożynkach Diecezjalnych.
Radna A. Buszowska podziękowanie za remont przystanku w miejscowości Latyczyn.

Ad. punktu 10-ego.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo z dnia 29.07.2020r., w sprawie
zamontowania barierek ochronnych od mieszkańców Gorajec –Zagroble.
07.08.2020r., - Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli,
zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad
zabija.Żyj”
Pismo z dnia 14.09.2020r., od mieszkańców Zaburza w sprawie oświetlenia drogi od Dzielce
do drogi głównej.
16.09.2020 r., wpłynęło pismo w sprawie odwołania Skarbnika Pana Jerzego Batorskiego.
Wpłynęło pismo z dnia 16.09.2020r., od Państwa Jarosławskich w sprawie przesunięcia rowu
na działce 1717.
Pismo z dnia 18.09.2020 r., w sprawie wdrożenia mechanizmu korygującego w ramach
funduszu , dla każdej z grup gmin o określonym Kb.

Pismo z dnia 23.09.2020 w sprawie prośby o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy
na 2021 rok wydatku związanego z trwałym utwardzeniem drogi dojazdowej do pól i posesji
nr 13 w miejscowości Latyczyn.
Przewodniczący Prosi o informowanie mieszkańców Gminy Radecznica o
wniosków w sprawie refundacji kosztów z poniesieniem strat z ASF

składaniu

Ad. Punktu 11-tego
Brak wolnych wniosków i zapytań

Ad. Punktu12- tego
W związku z wyczerpaniem porządku obrad - Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję * zamykam obrady dziewiętnastej sesji Rady Gminy*, dziękując przybyłym
na sesję za udział w obradach.
protokółowała: A.Łapa

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gumieniak

