PROTOKÓŁ NR VI/2011
z sesji Rady Gminy Radecznica, która odbyła się w dniu 27 maja 2011 roku
w godz. 12.05 – 13.40 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 /w trakcie obrad/
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:
1.
2.
3.
4.

Gabriel Gąbka – Wójt Gminy
Grażyna Chwiejczak – Sekretarz
Sołtysi Gminy Radecznica
uczniowie szkoły podstawowej w Gorajcu

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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 r.
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zaporze,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.
- uchylenia uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Radecznica,
- realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych/Sołtysów.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. punktu 1-ego.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jan Sitarz
* otwieram szóstą sesję Rady Gminy Radecznica VI kadencji *. Powitał przybyłych na sesję
uczniów szkoły podstawowej w Gorajcu wraz z wychowawczynią, sołtysów i radnych.
Na wstępie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci wieloletniego proboszcza parafii w Gorajcu
– księdza Michała Radeja.

Ad. punktu 2-ego.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 Radnych, co
stanowi 86,66 % składu Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący przedstawił program dzisiejszej sesji . Do porządku obrad dzisiejszej
sesji Przewodniczący wprowadził do punktu 7 porządku obrad następujące projekty uchwał:
1. jako podpunkt 3: uchwała w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gorajec –
Zagroble.
2. jako podpunkt 8: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości w Radecznicy,
3. jako podpunkt 9: uchwała w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Radecznica.
Innych uwag nie zgłoszono – Przewodniczący zapytał, czy Radni wyrażają zgodę na wprowadzenie
wymienionych uchwał do porządku obrad. Radni zaakceptowali proponowane zmiany.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi
wcześniej projektami uchwał .
W głosowaniu jawnym: 14 głosami * za * porządek obrad VI sesji Rady Gminy Radecznica został
przyjęty.
Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Radecznica przyjęty w dniu 27 maja 2011 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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 r.
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zaporze,
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gorajec – Zagroble
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.
- uchylenia uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Radecznica,
- realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Radecznicy,
- 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 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 14 głosami * za * - /jednogłośnie/ protokół z V sesji Rady Gminy
Radecznica został przyjęty bez czytania.

Ad. punktu 4-ego.
Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
Sołtys wsi Latyczyn – Józef Bielak zgłosił konieczność oczyszczenia rowu przy wyjeździe z
Latyczyna. Rów jest zarośnięty, co powoduje brak widoczności przy wyjeździe z drogi od strony
Latyczyna.
Radny – Pan Bogdan Furmanek proponuje wystąpić z pismem do ZDP o wykoszenie poboczy z
uwagi na zbliżający się odpust.
Sołtys wsi Gorajec – Zagroble – Pani Teodora Wypych zwróciła uwagę na występowanie
nieuporządkowanych nieruchomości – wokół jest posprzątane i taka zaniedbana posesja źle
świadczy o miejscowości.
Radny – Pan Jarosław Olech zapytał czy można przyśpieszyć łatanie dziur na drogach
powiatowych.
Sołtys wsi Zaporze – Pan Józef Woźnica zgłosił potrzebę oczyszczenia źródeł w Zaporzu ze
względu na rosnące zainteresowanie turystów.

Ad. punktu 5-ego.
Informacja Wójta z działalności między sesjami.
Wójt poinformował, że:
- trwają roboty przy drodze Gorajec – Radecznica,,
- robione są chodniki w Gorajcu,
- podpisana została umowa na budowę chodników w Radecznicy .
- rozpoczęte zostały roboty w Zaburzu / środki tzw. Erozyjne z MSWIA/ .
- prace scaleniowe w Latyczynie / dzisiaj na sesji będzie projekt uchwały w sprawie VAT
- jest dokumentacja na Zaporze i Gorajec,
- otrzymaliśmy 300 m kostki od starosty na chodniki.
Radny – Pan Eugeniusz Brodaczewski zapytał kiedy będzie robiona droga w Zaporzu koło
Maciąga.

Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie w czerwcu.
Wójt poruszył sprawę wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne – gmina uczestniczy w
pilotażowym programie usuwania azbestu. wniosek o przyznanie środków na dofinansowanie
usuwania azbestu złożony przez władze województwa aktualnie jest w toku załatwiania.
Na chwilę obecną zdjęty eternit należy zgromadzić w jednym miejscu owinąć folią – pod żadnym
pozorem nie wywozić na wysypiska. Za wywiezienie na wysypisko lub na pole nakładane są
poważne kary.
Radny – Bogdan Furmanek zwrócił uwagę, że był uchwalony program pyta co z pieniędzmi.
Wójt poinformował, że jesteśmy w programie szwajcarskim, liczymy na środki zewnętrzne i
możliwość dofinansowania usuwania azbestu.

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. Zymon Marcin
3. Dubaj Sławomir
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad zatwierdzeniem jej składu osobowego.
W głosowaniu jawnym: 13 głosami * za * - 1 głosem * 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 r.,
Projektem zmian zajmowała się Komisja rolnictwa, Planowania i Budżetu. Przewodniczący
komisji przedstawił protokół z posiedzenia.
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 VI/23/2011 w sprawie: zmian w budżecie
gminy na 2011 rok – została uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zaporze
Przewodniczący RG zapytał o zapis na 29 stronie planu – są tam określone kwoty przypisane do

konkretnych zadań – realizowane z budżetu. Czy zatwierdzając plan RG zobowiązuje się do
zapewnienia środków na ich realizację.
Wójt wyjaśnił, że plan odnowy uchwala zebranie wiejskie a Rada Gminy ten plan zatwierdza. Jeżeli
chodzi o realizację to Rada może ale nie musi przyznać środki na realizację tego planu.
O głos poprosił przewodniczący rady sołeckiej wsi Zaporze – Pan Konrad Karwas. Poinformował,
że w planie nie są zawarte zadania:
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół źródeł na Stokach,
- remont Kapliczki Apolonii.
Wnioskuje o dopisanie tych zadań do zatwierdzanego planu odnowy.
Wójt stwierdził, że jest uchwała i proponuje ja podjąć w takim brzmieniu jak została przedłożona –
natomiast zmiany można wprowadzić później.
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 * /jednogłośnie/ - Uchwała Nr VI/24/2011 w sprawie:
uchwalenia zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zaporze – została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gorajec - Zagroble
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 VI/25/2011 w sprawie:
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gorajec - Zagroble – została przez Radę Gminy
uchwalona.
Kolejną z proponowanych do podjęcia uchwał jest uchwała w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Zamojskiemu.
Przewodniczący RG zapytał jak konsumowany będzie VAT.
Wójt wyjaśnił, że starosta składa wniosek o przyznanie środków na prace scaleniowe. Jeżeli
otrzyma środki i scalenie będzie przeprowadzone to gmina sfinansuje podatek VAT.
Będzie podpisana stosowna umowa ze starostą .
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 VI/26/2011 w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu – została przez
Radę Gminy uchwalona.
Kolejną przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.
Projekt uchwały został odczytany i prowadzący obrady zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za * /jednogłośnie/ - uchwała Nr VI/27/2011 w sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 r. – została przez Radę Gminy

uchwalona.
Następną jest uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/20/2011 Rady gminy Radecznica
Projekt został odczytany i Przewodniczący poddał ja pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami * za* - uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie uchylenia uchwały
Nr V/20/2011 Rady Gminy Radecznica – została pojęta.
Następną jest uchwała w sprawie: realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój kompetencji
w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokie jakości usług
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty Poddziałanie 9.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Treść uchwały została odczytana i poddana pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym: 15 głosami *za*/jednogłośnie/ - uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie
realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój kompetencji w regionie Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokie jakości usług edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie
9.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – została uchwalona.
Kolejną jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w
Radecznicy.
Radny – Pan Marcin Zymon zapytał które to są działki - /wymienione w uchwale/.
Wójt wyjaśnił, że chodzi o działki na rów przy remoncie drogi w Radecznicy. Zostanie wykonany
przepust przy posesji Jaźwińskiego co odwodni SKR i GS. Obecnie po opadach woda stoi albo
płynie w stronę Radecznicy. Właściciele działek wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie działek
należy więc rozwiązać sprawę odwodnienia.
Projekt uchwały został odczytany i Przewodniczący RG poddał go pod głosowanie.
W glosowaniu jawnym: 15 głosami *za*/jednogłośnie – uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Radecznicy – została przyjęta
Ostatnią uchwałą jest uchwała w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej.
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 VI/31/2011 w sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej – została przez Radę Gminy uchwalona.

Ad. punktu 8-ego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
- sprawa źródeł w Zaporzu – wójt wyjaśnił, że wszystkie prace przy źródłach muszą być wcześniej
uzgadniane z parkiem krajobrazowym.
- sprawa koszenia poboczy – wójt wyjaśnił, że w terenie zabudowanym pobocza wykosi gmina,
natomiast poza terenem wójt wystąpi do starosty z pismem o wykoszenie.
Jeżeli chodzi o remonty dróg – starosta nie ma środków na remonty dróg.

- sprawa uporządkowania nieruchomości – nie jest to sprawa prosta – jest to własność prywatna.
Jednakże prosi o złożenie przez sołtysów wykazów takich nieruchomości – właściciele będą
wzywani i zobowiązani do uporządkowania swoich nieruchomości.
Nauczycielka szkoły podstawowej w Gorajcu obecna z uczniami na sesji zapytała w ich imieniu czy
jest szansa na wybudowanie chodnika do szkoły.
Wójt odpowiedział, że Zarząd Dróg Krajowych budując drogę chciał wybudować chodnik od
szkoły do Gorajca – Zagroble, jednakże mieszkańcy protestowali.
Radny – Pan Stanisław Ładosz zapytał czy gmina przejmie odśnieżanie dróg i czy będzie
zorganizowany odbiór zużytych opon z terenu gminy. Ponadto zaznaczył z naciskiem, że
mieszkańcy Gorajca – Zastawie nie protestowali przeciw budowie chodników.
Wójt poinformował, że uzyskał informację o tym że protest był złożony.
Radny – Pan Alfred Batorski poinformował, że jest problem z przejazdem przez wieś z maszynami
rolniczymi kiedy droga jest zastawiona samochodami.
Ponadto sygnalizuje, że pracownicy „geofizyki” biorą wodę z jeziora i zaczęła się ona robić żółta.
Radny – Pan Bogdan Furmanek proponuje wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu o
zmobilizowanie Radnych powiatowych do udziału w sesjach Rady Gminy.
Przewodniczący rady sołeckiej wsi Zaporze zapytał czy będzie oświetlenie przy robionej aktualnie
drodze.
Wójt odpowiedział, że najważniejsza jest droga i chodnik. Montaż stołu i wykonanie boiska są
również ważne ale nie najważniejsze. Młodzież może korzystać ze stołu, który jest obecnie w
remizie. Jeżeli chodzi o oświetlenie to w terminie późniejszym.

Ad. punktu 9-ego.
W punkcie wolne wnioski:
Sołtys wsi Gruszka Zaporska zwrócił uwagę na obniżenie wysypanego grysu - wypełnienie płyt na
parkingu przy klasztorze.
Wójt poinformował, że trzeba kupić odpowiedni kliniec, który się zagęści albo wypełnić „suchym
betonem” – jest to zadanie na przyszłość.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo w sprawie wyboru ławników / w związku z
upływem kadencji /.
Dyrektorzy szkół w Gorajcu zaprosili zebranych do udziału w tegorocznych obchodach dnia
dziecka organizowanych w Gorajcu dla przedszkolaków z pięciu gmin.
Sołtys wsi Gorajec – Zagroble – Kolonia zapytał kiedy będzie wykonany rów w tej miejscowości –
była podjęta w tej sprawie uchwała.
Wójt poinformował, że wykonawca musiał pojechać na inną robotę. Teraz będzie przetarg , bo są do
kopania rowy w Radecznicy i Gorajcu więc będzie zrobiony także rów w Kolonii.

Radny – Pan Marcin Zymon zapytał, czy jest możliwość ustalenia „Dni Radecznicy”.
Przewodniczący odpowiedział, że można się zastanowić – będą materiały – będzie rozmowa.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Sitarz

