PROTOKÓŁ
z obrad XX Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 18 lutego 2009r.
W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi,
- Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy,
- pracownicy obsługujący sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Radziejów Andrzej Pawlak dokonał otwarcia
obrad XX Sesji Rady Gminy Radziejów, powitał wszystkich zebranych, a
następnie odczytał porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
c) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji finansowo-budŜetowej za 2008 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
a. dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych za
2008 rok oraz przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
a. dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty i Kultury za 2008 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
a. dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2008
przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
a. dyskusja oraz przyjęcie sprawozdania i planu pracy.
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oraz

6. Projekt uchwały w sprawie „zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń
przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
przeznaczania”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
7. Projekt

uchwały w sprawie „ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw":

a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
8. Projekt uchwały w sprawie „programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Radziejów na lata 2009-2013”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
9. Projekt uchwały w sprawie „zmiany uchwały w sprawie gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
10.

Projekt uchwały w sprawie „zmiany uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Radziejów do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

11.
12.
13.

Dyskusja.
Składanie wniosków i interpelacji.
Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, Ŝe w chwili otwarcia Sesji na stan 15
radnych było obecnych 14. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Mirosław Linowiecki
13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Protokół z obrad XIX sesji został wyłoŜony do wglądu bez odczytania.

Ad. 2 Sprawozdanie z pracy Komisji finansowo - budŜetowej za 2008r. oraz
przedstawienie planu pracy na 2009r.
.
Przewodniczący Komisji finansowo - budŜetowej – Mirosław Linowiecki
przedstawił sprawozdanie z prac Komisji oraz skład, w jakim Komisja
pracowała w 2008 r. Komisja w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
odbyła 12 posiedzeń uczestniczyła w następujących etapach procedury
budŜetowej:
1.
2.
3.
4.

Etap opracowania projektu budŜetu
Etap uchwalania budŜetu
Etap wykonania budŜetu
Etap kontroli wykonania budŜetu

W czasie opracowywania budŜetu Komisja przedkładała swoje wnioski i
spostrzeŜenia w celu dokonania zmian w planie dochodów oraz wydatków w
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roku kalendarzowym. BudŜet został uchwalony po zaopiniowaniu przez
Komisję finansowo - budŜetową oraz przez pozostałe Komisje Rady Gminy.
W okresie obowiązywania budŜetu Komisja dokonywała oceny realizacji
zamierzeń w zakresie remontów i budowy dróg Gminy oraz oświetlenia,
pomocy społecznej, wydatków na oświatę, remontów świetlic i remiz OSP.
Wielkość budŜetu Gminy Radziejów ogranicza moŜliwość spełnienia
oczekiwań inwestycyjnych mieszkańców. Fakt, Ŝe Gmina ma charakter typowo
rolniczy, przy minimalnych dochodach z działalności pozarolniczej sprawia, Ŝe
nie ma szans na zwiększenie budŜetu po stronie przychodów. Obecna
sytuacja finansowa Państwa nie pozwala równieŜ na optymistyczne
moŜliwości budŜetowe. Komisja zaniepokojona jest równieŜ brakiem
moŜliwości pozyskania funduszy unijnych, które obiecywano przed
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Następnie Przewodniczący Komisji – Mirosław Linowiecki przedstawił plan
pracy Komisji finansowo - budŜetowej na 2009 r., który stanowi załącznik do
niniejszego Protokołu.
Na obrady Sesji przybył Radny Ireneusz Głowacki.
Za przyjęciem sprawozdania za 2008 rok oraz planu pracy na 2009 rok
głosowało 15 radnych.

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych za 2008

rok oraz przedstawienie planu pracy na 2009 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych – Kazimierz
Skupniewicz przedstawił sprawozdanie komisji za 2008 r. Poinformował, Ŝe
w 2008 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rolnictwa oraz Spraw
Socjalnych o róŜnorodnej tematyce, w tym 11 posiedzeń planowanych oraz
jedno dodatkowe. Komisja szczegółowo analizowała pracę Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok oraz bieŜące działania w zakresie
udzielania róŜnych form pomocy podopiecznym. Prace GOPS zostały
ocenione pozytywnie.
Na posiedzeniach wyjazdowych oceniano stan dróg gminnych i stan
oświetlenia Gminy. Komisja zapoznała się równieŜ z informacją dotyczącą
przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
z terenu Gminy Radziejów. Oceniano takŜe działalność gospodarczą na
terenie gminy, szczególnie związaną z obsługą rolnictwa. Komisja
uczestniczyła w pracach nad ustaleniem podatków na 2009 rok oraz
analizowała projekt budŜetu na 2009 rok. W trakcie całego roku Komisja na
bieŜąco zapoznawała się ze zmianami w budŜecie oraz projektami wszystkich
uchwał. Na 2009 rok Komisja zaplanowała 11 spotkań o róŜnorodnej i
niezbędnej tematyce.
Następnie Przewodniczący przedstawił plan pracy na 2009 rok, który stanowi
załącznik do niniejszego Protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2008 rok oraz planu pracy na 2009 rok
głosowało 15 radnych.
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Ad. 4 Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty i Kultury za 2008 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – Marian Bandyszewski przedstawił
sprawozdanie Komisji za 2008 r. W 2008 roku Komisja odbyła 11 spotkań
zgodnie z planem. Na spotkaniach omawiano przede wszystkim tematykę
wynikającą z planu pracy jak równieŜ tematykę wynikającą z sesji Rady
Gminy, które odbywały się najczęściej po spotkaniach Komisji. Komisja
w trakcie swoich posiedzeń analizowała projekt budŜetu na rok 2008,
zapoznała się z kształceniem i dokształceniem nauczycieli oraz pomocą
finansową w tym zakresie, a takŜe ruchem kadrowym w placówkach
oświatowych. Dokonano oceny budŜetu gminy za 2007 rok, szczególnie pod
względem wydatków na oświatę i kulturę. Analizie poddała zatrudnienie w
szkołach podstawowych i gimnazjum. Na posiedzeniach wyjazdowych
oceniano przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku 2008/2009 oraz dokonano
oceny działalności gminnej biblioteki za rok 2007 i pierwsze półrocze 2008
roku uwzględniając czytelnictwo i formy współpracy z miejską i powiatową
biblioteką publiczna oraz szkołami działającymi na terenie gminy. Analizie
poddano równieŜ stawki podatkowe na 2009 rok oraz przyjęto projekt budŜetu
na ten sam rok. Komisja w 2008 roku zapoznała się wysokością i celowością
wydatków na poszczególne szkoły. W miarę potrzeb odbywały się spotkania
Komisji z dyrektorami szkół, na których omawiane były wszystkie bieŜące
sprawy kaŜdej placówki. Na rok 2009 Komisja zaplanowała 11 spotkań.
Następnie Przewodniczący przedstawił plan pracy na 2009 rok, który stanowi
załącznik do niniejszego Protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2008 rok oraz planu pracy na 2009 rok
głosowało 15 radnych.

Ad. 5 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2008 rok oraz
przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jan OdwaŜny przedstawił sprawozdanie
Komisji za 2008 rok. Komisja działając na podstawie planu pracy na 2008
przeprowadziła 9 posiedzeń, z czego 7 dotyczyło kontroli realizacji budŜetu
gminy, pozostałe spotkanie dotyczyło opracowania planu pracy Komisji, oceny
wykonania budŜetu gminy za 2007 rok oraz opracowania wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy. Tematy kontroli z realizacji budŜetu dotyczyły:
płatności za pobieraną wodę oraz koszty utrzymania hydroforni w Płowcach
i Szostce, wykorzystanie środków na opiekę społeczną, udzielania
świadczenia z pomocy, zasady przyznawania ich, oraz realizacje wypłacanych
i wydawanych świadczeń, wartości podatków od nieruchomości i środków
transportu. Szczególną uwagę zwracano na powstałe zaległości podatkowe
oraz wyegzekwowanie ich przez urząd. Wykorzystanie środków na świetlice
i remizy straŜackie, tu Komisja zwróciła uwagę na koszty utrzymania tych
pomieszczeń ich wyposaŜenie oraz udostępnianie. Wykorzystanie środków
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finansowych na szkolne odziały przedszkolne. Na podstawie dokumentów
SAPO Komisja analizowała wykonanie budŜetu za okres 5 miesięcy przez
poszczególne placówki w oparciu o składane potrzeby przez dyrektorów szkół.
Wykorzystanie środków na ochronę środowiska, oceniano realizację programu
ochrony środowiska i gospodarki odpadami na lata na 2004 – 2013, w
szczególności zawieranych umów na wywóz odpadów i nieczystości płynnych
oraz budowę przydomowych oczyszczali ścieków. Wykorzystanie środków na
budowę i modernizację dróg gminnych nowo wybudowanych oraz
naprawianych, zakupionego kruszywa, kontrolowania przydziału kamienia na
poszczególne sołectwa zgodnie z ustaleniami Komisji wyjazdowej i złoŜonym
zapotrzebowaniem przez Sołtysów.
Przedstawione sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli nie obejmuje
całości zadań realizowanych przez gminę, nie wszystkie inwestycje zostały
wykonane zgodnie z przyjętym budŜetem na 2008 rok, głównie z powodu
niewystarczających środków finansowych budŜetu gminy oraz braku wsparcia
ze środków unijnych i rządowych pomimo złoŜonych wniosków, natomiast
realizacja ich jest niezbędna, a opóźnienia zwiększają tylko koszty ich
wykonania. ZłoŜone wnioski do powyŜszych tematów Komisja uwaŜa za
zasadne.
Następnie Przewodniczący przedstawił plan pracy na 2009 rok, który stanowi
załącznik do niniejszego Protokołu.
Za przyjęciem sprawozdania za 2008 rok oraz planu pracy na 2009 rok
głosowało 15 radnych.

Ad. 6 a), b) Projekt uchwały w sprawie „zmiany uchwały w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń
przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
przeznaczania”.
Przewodniczący Rady - Andrzej Pawlak odczytał wyŜej wymieniony projekt
uchwały, a następnie poprosił Kierownika SAPO – Dionizego
Wojciechowskiego o sprecyzowanie zmian w uchwale.
Kierownik SAPO – Dionizy Wojciechowski wyjaśnił, ze projekt uchwały nie
zmienia części zasadniczej obowiązującej uchwały od 2007 roku tylko
wprowadza zmianę polegającą na tym, iŜ w starej uchwale był zapis mówiący:
„zapomoga moŜe być przyznana nauczycielowi tylko raz w roku”, natomiast
w związku z propozycją Związków Zawodowych Nauczycieli, dyrektorów szkół,
a takŜe samej Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zapomóg, doszli do
wniosku, Ŝeby dodać ustęp, który mówi, Ŝe: „w szczególnie uzasadnionych
przypadkach nauczyciel moŜe otrzymać zapomogę dwa razy w roku”.
Uzasadnił, Ŝe wystąpiły bardzo cięŜkie przypadki chorujących nauczycieli,
którym chciano pomóc ale niestety obowiązujące przepisy uniemoŜliwiały taką
pomoc. Poinformował takŜe, Ŝe kwoty zapomóg nie są wysokie,
a maksymalna wysokość zapomogi moŜe wynosić 50 % najniŜszego
uposaŜenia.
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Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7 a), b) Projekt uchwały w sprawie „ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za
godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw”.
Projekt uchwały odczytał zastępca przewodniczącego Marian Bandyszewski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe projekt uchwały był szeroko
dyskutowany na komisjach, otrzymali go równieŜ wszyscy radni. W związku z
tym poprosił o zgłaszanie uwag i pytań.
W zawiązku z barkiem uwag poprosił o przegłosowanie uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy.
Po przerwie:
Ad. 8 a), b) Projekt uchwały w sprawie „programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Radziejów na lata 2009 – 2013”.
Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały a następnie poprosił
Inspektora Leszka Rosoła o przybliŜenie zapisów uchwały.
Inspektor Leszek Rosół wyjaśnił, Ŝe ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, wprowadza konieczność uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie usprawni działania samorządu
w gospodarowaniu zasobem gminy.
Poinformował równieŜ, Ŝe w związku z faktem, Ŝe poprzedni program stracił
moc z uwagi na okres obowiązywania, zachodzi konieczność uchwalenia
nowego programu obowiązującego od 2009 do 2013 roku. Program stanowi
załącznik do niniejszej uchwały i składa się z 10 punktów, które zostały w
skrócie zaprezentowane:
a. Stan mieszkaniowego zasobu gminy.
b. Stan techniczny budynków.
c. Plan remontów.
d. Planowana sprzedaŜ lokali.
e. Zasady polityki czynszowej.
f. Zasady zarządzania lokalami i budynkami zasobu gminy.
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g. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
h. Wysokość wydatków w kolejnych latach.
i. Działania
zmierzające
do
poprawy
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem.
j. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dyskusję i pytania do Inspektora
Leszka Rosoła.
Radny Wiesław Migdalski zapytał, czy jest moŜliwość, aby Pan Siarkowski,
który przeprowadził duŜo remontów w zajmowanym lokalu w Szostce mógł ten
lokal wykupić na własność. Mieszkanie to wymaga dalszych nakładów na
remonty.
Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe waŜniejszą sprawą od mieszkania jest problem
działki, gdyby nie obowiązywała zasada pierwokupu sytuacja byłaby
dramatyczna, działka jest dość duŜa, a Pan Siarkowski zagospodarowuje cały
teren. Obecnie wynajmuje lokal bez opłat, natomiast ponosi koszty we
własnym zakresie na remonty obiektu.
JuŜ wcześniej część sołectwa nie wyraŜała zgody na sprzedaŜ tej
nieruchomości, poniewaŜ moŜe ona się przydać na inne potrzeby np.
przedszkole. Wyzbyć się tych zasobów moŜna szybko, ale pozyskanie nowych
to juŜ nie taka prosta sprawa.
JeŜeli zostałby ogłoszony przetarg, to wartość nieruchomości mogłaby
znacząco wzrosnąć.
Radny Kazimierz Skupniewicz stwierdził, Ŝe po uruchomieniu procedur
przetargowych kupić nieruchomość moŜe zupełnie inna osoba i Pan
Siarkowski moŜe zostać usunięty z lokalu, a tak jak jest obecnie moŜe
zamieszkiwać nadal na niezmienionych warunkach.
Radny Wiesław Migdalski uwaŜa, Ŝe gdyby nie właściwe utrzymanie obiektu
przez Pana Siarkowskiego to mógłby się on juŜ zawalić, a na to wszystko
najemca ponosi znaczne nakłady finansowe.
Radny Kazimierz Skupniewicz zaznaczył, Ŝe wprawdzie ponosi znaczące
nakłady na remonty, ale nie płaci czynszu.
Wójt Gminy uwaŜa, Ŝe na zakup tej nieruchomości byłoby bardzo wielu
chętnych nawet z samej Szostki, gdyŜ jest to w zasadzie najładniejsze miejsce
w Szostce. Rzeczoznawca musiałby dokonać wyceny całej nieruchomości i
naleŜałby ogłosić przetarg.
Radny Kazimierz Skupniewicz stwierdził, Ŝe na razie nie ma sensu
uruchamiać procedur przetargowych.
Inspektor Leszek Rosół wyjaśnił, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami
najemca lokalu mieszkalnego moŜe uzyskać w drodze bezprzetargowej lokal
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pod warunkiem, ze ma umowę na czas nieoznaczony. W tym przypadku
umowa jest na czas oznaczony na trzy lata i jest przedłuŜana w związku z tym
nie ma moŜliwości, aby lokal ten wykupić w drodze bezprzetargowej.
Sołtys Roman Piłat zapytał, czy nie moŜna sprzedać tylko części
nieruchomości.
Inspektor Leszek Rosół wyjaśnił, Ŝe w kaŜdym przypadku musi zostać
przeprowadzony przetarg.
Przewodniczący Rady poprosił o dalsze pytanie w sprawie powyŜszej uchwał.
Wójt Gminy podziękował Pani sołtys ze Starego Radziejowa Wieś Bogusławie
Linowieckiej za zbiórkę pieniędzy dla rodziny, która zamieszkiwała w tym
sołectwie i której spalił się dom. Obecnie rodzina tymczasowo mieszka w
szkole w Skibinie, są podejmowane działania, aby przygotować inny lokal
mieszkalny ewentualnie odbudować spalony dom.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9 a, b) Projekt uchwały w sprawie „zmiany uchwały w sprawie gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii”
Projekt uchwały odczytał Zastępca Przewodniczącego Marian Bandyszewski
Przewodniczący Rady otwierając dyskusję nad projektem uchwały zaznaczył,
Ŝe Pani Kierownik GOPS ElŜbieta Radzimska, która przygotowywała projekt
nie mogła przybyć na obrady Sesji i złoŜyć szczegółowych wyjaśnień. Projekt
dotyczy tylko diagnozy do wcześniej uchwalonego Programu, który po
przesłaniu do wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w tej części uznano
za mało precyzyjny.
Obecnie ta diagnoza została rozbudowana tematycznie i tylko tej części
dotyczy zmiana uchwały,
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10 a, b) Projekt uchwały w sprawie „zmiany uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Radziejów do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło”
Zastępca Przewodniczącego Rady Marian Bandyszewski poinformował, Ŝe
podejmując wcześniej uchwałę o przystąpieniu Gminy do Związku Gmin
Zlewni Jeziora Gopło wyznaczyliśmy dwóch przedstawicieli z Rady, którzy są
delegatami naszej Gminy na posiedzeniach Zawiązku. Śmierć Pana
Stanisława śbikowskiego spowodowała, ze musimy obecnie podjąć uchwałę
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zmieniającą tą wcześniej uchwaloną, o wprowadzenie nowego przedstawiciela
do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. Na wszystkich trzech odbytych
posiedzeniach Komisji padła propozycja, aby przedstawicielem został
Przewodniczący Rady Andrzej Pawlak. Zapytał czy są inne propozycje.
W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych propozycji odczytał projekt uchwały
i poddał pod głosowanie.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Uchwała została podjęta 14 głosami za przy jednym
głosie wstrzymującym się.

Ad. 11 i 12. Przewodniczący Rady Gminy Radziejów poprosił Prezesa
Gminnej Spółki Wodnej Pana Krzysztofa Nowowiejskiego o przedstawienie
sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2008 rok, które zostało
przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Prezes Gminnej Spółki Wodnej Krzysztof Nowowiejski poinformował, Ŝe
Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej odbyło się 30 stycznia 2009
roku. Sołtysi znają to sprawozdanie, gdyŜ są oni przedstawicielami na Walnym
Zgromadzeniu. Plan konserwacji działalności Spółki obejmuje 8193 ha w tym
98,9 km rowów, 250 studzienek. Prace konserwacyjne wykonano na łączną
kwotę 148.266 zł. Na tę kwotę złoŜyły się dotacje z Urzędu Marszałkowskiego,
Urzędu Wojewódzkiego oraz z Urzędu Pracy.
Łącznie wykonserwowano 37,6km rowów, nie była to kompleksowa
konserwacja (konserwacja tak zwaną trzydziestką), 3,9km prac wykonano
mechanicznie na kwotę 13.471,26 zł. W latach 2007-2008 zgłoszonych było
130 poprawek, wykonano 125. Zostało jeszcze do wykonania 8 poprawek w
tym 4 powaŜne w kwestii dofinansowania do tych prac decyzję powinien
podjąć Zarząd Spółki. Co do następnych czterech poprawek rolnicy sami
zdecydowali, Ŝe będą robione dopiero wiosną, nie są one pilne. Ponadto
zakupiono 6 sztuk pokryw oraz 7 sztuk kręgów studziennych, jest to mała
ilość, ale są to bardzo drogie rzeczy. Jedna pokrywa to koszt w granicach 150160 zł, przy stawce 12 złotych z hektara trzeba byłoby pieniądze zebrać z 12
hektarów Ŝeby zakupić dodatkową pokrywę. Spółka szuka tańszych pokryw,
jednak jest to bardzo trudne, być moŜe latem zostanie zatrudniona osoba na
umowę o dzieło, zostanie zakupiona forma i pokrywy będą wykonane we
własnym zakresie, zwłaszcza, Ŝe doliczając transport jest to koszt juŜ około
200 zł za sztukę.
Spółka posiada dwie piły spalinowe do cięcia drzew, jedna, którą na początku
działalności spółki zakupił Pan Wójt i druga, która została niedawno
zakupiona. Ponadto jest takŜe jedna kosa spalinowa, a w tym roku planowany
jest zakup jeszcze dwóch pił, jest równieŜ szansa, Ŝe dzięki staraniom Pani
Sekretarz zostaną w Spółce zatrudnione osoby z Urzędu Pracy. Jest to
ułatwienie rozliczeniowe dla spółki, poniewaŜ mimo pełnej księgowości brak
jest kasy. Być moŜe uda się zatrudnić z Urzędu Pracy około 10 osób,
dodatkowo moŜna zatrudnić 5 osób i taki 15 osobowy skład moŜe wykonywać
prace w polu. W zeszłym roku pracowało 18 pracowników.
Pan Krzysztof Nowowiejski poruszył takŜe temat ściągania składek. Na koniec
roku było około 20% zaległości, obecnie wartość ta się zmieniła przez miesiąc
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styczeń i jest około 10 do11%. Przez cały czas dokonywane są jeszcze wpłaty
zaległości.
Na koniec roku finanse spółki wynosiły 32.443,52 zł. Te pieniądze Zarząd
zostawił na rozpoczęcie prac w miesiącu marcu. Obecnie juŜ jedna ekipa
rozpoczęła wycinkę drzew w rowach na umowę o dzieło. Spółka posiada
płynność finansową. Wystarczy jeszcze jeden rok i wszystkie rowy będą
wstępnie przejrzane.
Pan Krzysztof Nowowiejski poinformował równieŜ, Ŝe Wolne Zgromadzenie
podjęło decyzję o wzroście składki o 2 zł, teraz jest 14 zł z hektara. Taka
tendencja wzrostowa jest koniczna, Ŝeby starać się o dotacje, a spółka planuje
wystąpienie z takim wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. W ubiegłym
roku otrzymaliśmy na jedną inwestycję -15.000 zł. W tym roku
prawdopodobnie będzie moŜliwość składania dwóch wniosków. Wszystkie
dotacje zostały rozliczone, spółka posiada protokoły odbioru, jest prowadzona
pełna księgowość, więc jeśli byłaby kontrola to nie ma się czego obawiać.
Następnie poprosił zebranych o zadawanie pytań.
Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawlak dodał, Ŝe był na posiedzeniu
Walnego Zgromadzenia Spółki i były same pochwały w stosunku do
działalności Zarządu Spółki oraz Prezesa. Mimo róŜnych odczuć mieszkańców
wsi naleŜy pokazać tym, którzy nie płacą składki, Ŝe okres działalności spółki
jest bardzo krótki i jeśli nie będzie ściągalności na poziomie 75% nie mam
mowy o dotacjach na jej zadania. W tak krótkim okresie czasu zrobiono
bardzo duŜo prac.
Pan Krzysztof Nowowiejski wyjaśnił, Ŝe działania Spółki to zasługa całego
Zarządu, a takŜe podziękował sołtysom, którzy jeŜdŜą na odbiory i dopilnowują
wszystkiego. Spółka otrzymała nawet telefoniczną informację z Województwa,
Ŝe jest jedną z najlepiej działających spółek w powiecie radziejowskim.
Pan Przewodniczący poprosił o otwartą dyskusję i składanie wniosków.
Radny Kazimierz Skupniewicz zgłosił wniosek, Ŝe w związku z tym, Ŝe w
marcu będzie wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na którym będzie
dyskutowana sprawa dróg, zaproponował, Ŝeby zająć się równieŜ sprawą
Sołtysów tzn. umoŜliwić im składanie wniosków, o której drodze w ramach
prac inwestycyjnych naleŜy ewentualnie dyskutować w ich sołectwie. Chodzi o
to, aby nie tylko radny decydował o inwestycjach na drogi, ale takŜe i Sołtys.
Taki plan ma być opracowywany na dwa lata 2009 - 2010.
Sołtys Józef Ignasiak stwierdził, Ŝe takie wnioski są co roku składane.
Radny Kazimierz Skupniewicz odnosząc się do tego stwierdzenia powiedział,
Ŝe wnioski są składane ogólnie, a naleŜałoby bardziej szczegółowo określić
obecnie, która droga (jaki odcinek) w sołectwie ma być rozpatrywana do
zrobienia w tych dwóch najbliŜszych latach.
Sołtys Józef Ignasiak uwaŜa, Ŝe wnioski te, które złoŜyli są wystarczające, są
one czasami nawet na wyrost, tylko sołtysi nie otrzymują konkretnej
odpowiedzi, co z tych wniosków będzie realizowane.
10

Radny Kazimierz Skupniewicz odpowiedział, Ŝe przejrzy się ponownie
wszystkie wnioski.
Wójt Gminy wyjaśnił, Ŝe ani radny ani sołtys nie decyduje jaka droga ma być
naprawiana gdyŜ sytuacja taka moŜe doprowadzić do zamieszania. Jest
określony budŜet i Rada musi przyznać pieniądze na konkretne sołectwa.
Zostały opracowane dane za lata 2002 -2008 jakie drogi były robione w
poszczególnych sołectwach, na jakie kwoty. Wyszczególniono równieŜ
dochody, jakie sołectwa osiągały. W tej chwili jest sytuacja np. odnoście
kamienia, Ŝe nikt z dostawców nie chce z nami podpisać umowy na zakup
kruszywa ze względu na brak jasnej sytuacji gospodarczej, ale z przeliczenia
jakie mamy na dzień dzisiejszy moŜemy docelowo zakupić około 2000 ton i to
naleŜy podzielić na poszczególne sołectwa. Następnie Wójt odczytał
propozycję podziału kamienia na 2009 rok na poszczególne sołectwa
(szczegółowe dane stanowi załącznik do protokółu), propozycję tą wcześniej
otrzymali wszyscy Radni. Jest to propozycja wyjściowa nie ostateczna, którą
Radni mogą zmienić.
Sołtys Józef Ignasiak zapytał jak ten przydział był wyliczany. Obawia się, Ŝe ci
co mieli duŜo to będą mieli jeszcze więcej.
Wójt Gmin odpowiedział, Ŝe dotyczy to tylko kamienia, nie dotyczy przydziału
środków na inwestycje na drogach. Poinformował równieŜ, Ŝe dostaniemy
dofinansowanie na drogę w Czołowie ze środków Unijnych, otrzymamy
równieŜ dofinansowanie z innych środków do drogi w Biskupicach, natomiast
pozostałe środki są do podziału, którym zajmą się Komisje Rady Gminy. Rada
zadecyduje, które sołectwa otrzymają środki na inwestycje. Propozycje te
naleŜy zapisać w uchwale tak, aby kaŜdy wiedział wcześniej w jakim sołectwie
i w którym roku droga będzie robiona. Natomiast jaki odcinek drogi w danym
sołectwie ma być wykonany to zdecyduje społeczność lokalna na zebraniach
lub Rada Sołecka.
Wójt prosił, aby do jego dyspozycji pozostawić około 10% kamienia, który
moŜe być potrzebny w nagłych wypadkach. Obecnie pojedyncze transporty
kamienia będą składowane na placu w Biskupicach.
Wójt Gminy odniósł się równieŜ do tematyki oświetlenia stwierdzając, Ŝe roku
bieŜącym równieŜ zostaną przeznaczone na ten cel środki.
Radny Ireneusz Głowacki zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy czy na
drogę, która była grysowana w Bieganowie jest gwarancja, gdyŜ połoŜona
warstwa grysu nie trzyma się drogi.
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe gwarancja na tę drogę jest i po okresie zimowym
zgłosimy to do firmy wykonującej nawierzchnię drogi, jeŜeli będzie taka
konieczność, to w ramach gwarancji powinny być usunięte usterki.
Radny Jan OdwaŜny zapytał się, jakie są rokowania Związku Gmin Zlewni
Jeziora Gopło, czy nadal warto nam przynaleŜeć do tej organizacji, gdyŜ
obecnie płacimy tylko składki.
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Wójt Gminy poinformował, Ŝe obecnie płacimy tylko połowę składki
członkowskiej. MoŜe w przyszłości poprzez Związek będzie moŜliwość
budowy schroniska dla zwierząt. Gminy, takŜe powiaty mają obecnie
obowiązek posiadania schroniska lub muszą mieć podpisane umowy z takim
schroniskiem.
Radny Wiesław Migdalski poinformował, Ŝe podpisywane są przez
mieszkańców umowy z firmami zamierzającymi budować wiatraki,
wynajmowani są prawnicy, jest z tym duŜo zamieszania.
Wójt Gminy stwierdził, Ŝe Gmina nie moŜe ingerować w umowy cywilnoprawne poszczególnych mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy zdementował informację o moŜliwości
połączenia Miasta i Gminy Radziejów. Pojawiały się w tej spawie ostatnio
pogłoski, lecz są one nie prawdziwe.
Wójt Gminy poinformował zebranych, Ŝe w 2009 roku kończy się umowa na
wysypisko śmieci, konieczne będzie podjęcie dalszych kroków w celu
wygaszania wysypiska, jest to wieloletni okres i kosztowny.
Jest nowa kalkulacja na wodę zgodnie, z którą cena 1m3 wody będzie
kosztować 1,82 zł brutto i tak to będzie jedna z najniŜszych cen wody wśród
gmin ościennych. Prosił ponad to, aby zmobilizować mieszkańców Gminy do
płacenia rachunków za wodę, gdyŜ Gmina będzie musiała podjąć wobec
długotrwałych dłuŜników bardziej radykalne kroki, być moŜe nawet podanie
dłuŜników do Krajowego Rejestru DłuŜników.

Ad. 13. Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu wszystkich punktów
obrad podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął obrady XX Sesji
Rady Gminy Radziejów.

Protokołowała

Sekretarz Sesji

Teresa Chęś

Mirosław Linowiecki
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