PROTOKÓŁ
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 czerwca 2010 r.

W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi,
- Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik,
- pracownicy obsługujący sesję.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy, powitał wszystkich
obecnych, po czym przedstawił proponowany 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. Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3
lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie
Gminy Radziejów”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie
Gminy Radziejów ”:
a. dyskusja,
b. podjęcie uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na zawarcie w drodze
bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali stanowiących mienie Gminy
Radziejów”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie „udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radziejowskiego na realizację zadań bieżących powiatu”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie „zmian w budżecie”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
7. Dyskusja.
8. Składanie wniosków i interpelacji.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 a, b, c) Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w chwili otwarcia Sesji na
stan 15 radnych było obecnych 15, w związku z tym Sesja jest prawomocna do
podejmowania uchwał, a następnie przedstawił porządek obrad.
Za przyjęciem porządku obrad wraz z punktem dodatkowym głosowało 15 radnych.
Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Mirosław Linowiecki 14 głosami, przy
1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 2 a i b) Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie
Gminy Radziejów” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów
Marian Bandyszewski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała dotyczy przedłużenia
dzierżawy gruntu Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu w Czołowie.
Nie wnoszono uwag do projektu 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. 3 a i b) Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na wydzierżawienie na
okres 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie
Gminy Radziejów” odczytał Przewodniczący Rady Gminy informując zebranych, że
dotyczy to wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy Panu Maciejowi
Stasiakowi działki za sklepem w Płowcach.
Sołtys Roman Piłat zapytał, czy nie lepiej byłoby sprzedać nieruchomość i pieniądze
przeznaczyć na konkretny cel, ponieważ wpływy do budżetu Gminy z dzierżawy są
znikome.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy może podjąć decyzję
o sprzedaży działki, ale należy się zastanowić czy jest sens wyzbywania się majątku
Gminy bez uzasadnionej potrzeby.
Radny Mirosław Linowiecki uważa, że Gmina nie zawsze winna pozbywać się
posiadanego majątku. Gmina może potrzebować w przyszłości tego gruntu np. na
poszerzenie drogi, czy też inny cel i wtedy może wykorzystać własny grunt lub
dokonać jego zamiany. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby sprzedaży gruntu tym
bardziej, że omawiane działki są małe i z ich zbycia też byłyby niewielkie środki.
Dodał, że w Płowcach obecny dzierżawca uporządkował grunt, na którym poprzednio
było pełno śmieci.
Radny Kazimierz Skupniewicz uważa, że teren ten można w przyszłości, jeżeli
zajdzie taka potrzeba wykorzystać pod budowę lokalu socjalnego.
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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. 4 a i b) Projekt uchwały w sprawie „wyrażenia zgody na zawarcie w drodze
bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali stanowiących mienie Gminy
Radziejów” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów Marian
Bandyszewski.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat ten szczegółowo omawiano na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Najem dotyczy lokali mieszkalnych na
ul. Brzeskiej w Radziejowie (naprzeciwko targowiska).
Sołtys Jadwiga Małkowska zapytała ile lokali Gmina wynajmuje.
Zastępca Wójta Dionizy Wojciechowski odpowiedział, że Gmina wynajmuje na cele
mieszkalne siedem lokali.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Dwóch radnych
(Krzysztof Nowowiejski, Kazimierz Skupniewicz) wstrzymało się od głosu.

Ad 5 a i b) Projekt uchwały w sprawie „udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radziejowskiego na realizację zadań bieżących powiatu” odczytał Zastępca Rady
Gminy Radziejów Marian Bandyszewski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo
omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Była zaplanowana wcześniej
dotacja na remont odcinka drogi powiatowej Radziejów – Opatowice. Starostwo
Powiatowe w Radziejowie wystąpiło z wnioskiem o dodatkową dotację
z przeznaczeniem na regulację poboczy na remontowanym odcinku drogi, co pozwoli
na kompleksowy remont drogi.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 a i b) Projekt uchwały w sprawie „zmian w budżecie” odczytał Przewodniczący
Rady Gminy Radziejów.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Skarbnik Gminy poprosiła o wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej
dotyczących dotacji, na które w ostatnim czasie otrzymała decyzje z Urzędu
Wojewódzkiego i Biura Wyborczego. Na zasiłki okresowe zwiększono dotację
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o kwotę 2.470 zł, zasiłki stałe o kwotę 3.690 zł, dotacja na diety na wybory w dniu
4 lipca 2010 roku w kwocie 7.425 zł oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników na kwotę 1.797 zł.
Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej.
W chwili głosowania było obecnych 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało
15 radnych.

Ad. 7 i 8) Zastępca Wójta Dionizy Wojciechowski poinformował o zawiezieniu
zebranych pieniędzy i darów dla powodzian w Gminie Gąbin. Łącznie z terenu Gminy
z 10 sołectw, od pracowników Urzędu Gminy Radziejów oraz kilku osób
indywidualnych zebrano 11.335 zł. Z darów rzeczowych przekazano między innymi
koce, kołdry, ręczniki, pościele, artykuły żywnościowe, środki czystości. Przekazał do
obejrzenia zdjęcia, jakie zrobiono w trakcie wyjazdu stwierdzając, że ani prasa ani
telewizja nie są w stanie pokazać rozmiaru zniszczeń, jakich dokonała woda na
zalanym obszarze.
Przekazał podziękowania za otrzymane dary od Przedstawiciela Urzędu Miasta
i Gminy Gąbin.
Poinformował również o dalszej możliwości wpłat środków dla powodzian oraz
przekazywaniu darów w formie rzeczowej.
Przewodniczący Rady Gminy oraz Sołtys Piłat Roman również podzielili się swoimi
spostrzeżeniami z wyjazdu na tereny powodziowe potwierdzając wcześniejsze uwagi
Pana Dionizego Wojciechowskiego oraz zaznaczając, że potrzeby są ogromne.
Podkreślił ponadto, że budujące jest to, że codziennie z całej Polski przybywa pomoc
oraz, że każda pomoc na pewno zostanie przyjęta.
Pan Roman Piłat zadeklarował również w imieniu sołtysów pomoc po żniwach
w postaci zbiórki zbóż, słomy czy też innych płodów rolnych.
Następnie Sołtys Piłat Roman poprosił o informację na temat prac inwestycyjnych na
drogach gminnych.
Zastępca Wójta Dionizy Wojciechowski poinformował, że przetargi na prace
inwestycyjne dotyczące dróg zostały rozstrzygnięte i w najbliższym czasie rozpoczną
się prace. Poinformował ponadto, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa
z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie drogi Opatowice-Świątniki
w sołectwie Opatowice w kwocie 37.500 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostały wygospodarowane przez
Panią Skarbnik w budżecie dodatkowe środki w wysokości około 40 tys. zł. na zakup
i transport kamienia. Przedstawił następnie ile dodatkowych kursów kamienia
otrzymają poszczególne sołectwa: Bieganowo 3, Biskupice 3, Broniewek-Płowki 2,
Broniewo 1, Czołowo 2, Czołówek 1, Kolonia Wąsewo 1, Kwilno 2, Kłonówek 1,
Opatowice 1, Piołunowo 2, Płowce 4, Pruchnowo 2, Przemyska 1, Skibin 2, Stary
Radziejów Kolonia 3, Stary Radziejów Wieś 1, Szostka 1, Zagorzyce 2. Ogółem 35
dodatkowych kursów kamienia, które zostały podzielone proporcjonalnie do
wcześniejszego przydziału.
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Sołtys Roman Piłat prosił, aby zwiększyć nadzór nad wykonawstwem dotyczącym
remontów dróg. Uważa, że nadzór ten jest niewystarczający, może należałoby
powołać komisję, która taki nadzór by zwiększyła.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że należy zwrócić uwagę inspektorowi
nadzoru, który ma nadzór nad drogami i otrzymuje z tego tytułu konkretne
wynagrodzenie.
Radny Krzysztof Nowowiejski poprosił o informację, na jakim etapie jest obecnie
sprawa zamknięcia wysypiska śmieci w Broniewku.
Zastępca Wójta Gminy Dionizy Wojciechowski poinformował, że w chwili obecnej
sprawa, ta jest w zawieszeniu i nie ma decyzji, kto ma zamykać wysypisko.
Starostwo Powiatowe wycofało się z wcześniej podjętej decyzji. Być może Marszałek
Województwa podejmie w tej sprawie ostateczne rozstrzygnięcie.
Radny Ireneusz Głowacki zapytał czy Gmina organizuje jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego przez pary zamieszkałe na terenie Gminy.
Zastępca Wójta Dionizy Wociechowski odpowiedział, że takie uroczystości są
organizowane przez Miasto Radziejów dla mieszkańców z terenu zarówno miasta jak
i gminy, ponieważ Urząd Stanu jest jeden dla tych dwóch jednostek.
Radny Jan Odważny zapytał czy Gmina w ostatnim czasie wynajmowała kosiarkę do
koszenia trawy na przydrożnych rowach.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że taka kosiarka została wynajęta, ale
jego zdaniem jakość tych usług nie jest dobra, ponieważ trawa ścinana jest zbyt
wysoko.
Radny Jan Odważny uważa, że rowy przydrożne są bardzo zaniedbane, szczególnie
przy drogach krajowych, rosną tam wysokie chwasty i trawa, co często ogranicza
widoczność.
Sołtys Piołunowa Jadwiga Małkowska poinformowała zebranych, że rozmawiała
w sprawie niższego przycinania trawy na przydrożnych rowach z Panem Andrzejem
Woźniakiem, który stwierdził, że dopóki będą wyrzucane na rowy kamienie
szczególnie z pól, to nie będzie możliwości przycinania trawy niżej, ponieważ
kamienie powodują uszkodzenie kosiarki.
Radny Mirosław Linowiecki poruszył problem naprawy dróg powiatowych wraz
z poboczami. Zapytał czy powiat odpowiedział na petycję Rady Gminy w tej sprawie.
Zastępca Wójta Dionizy Wojciechowski odpowiedział, że rozmawiał z Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie w powyższej sprawie, ale bez
pozytywnych efektów.
Radny Kazimierz Skupniewicz podzielił się refleksją na temat dbałości o przydrożne
rowy. Zaznaczył, że może należałoby powrócić do metody z przed 30 lat, kiedy to
każdy przy swoim polu dbał o taki rów.
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Radny Mirosław Linowiecvki uważa, że w Gminie wykonuje się dużo prac mających
na celu należyte utrzymanie dróg gminnych. Zakupiono znaczące ilości kamienia,
wynajmowana jest równiarka, która również spełniała w pełni swoje zadanie.
Stwierdził, że należy zastanowić się nad ewentualnością zakupu równiarki dla Gminy,
czy też wspólnie z inna Gminą. Zakup równiarki umożliwiłby co najmniej dwa razy do
roku wyrównywanie dróg i eliminację dziur.
Przewodniczący Rady Gminy uważa, że pomysł zakupu równiarki jest bardzo trafny.
Jednak ta Rada ze względu na kończącą się kadencję nie będzie mogła już go
zrealizować. Natomiast nowo wybrana Rada powinna go rozważyć.

Ad. 9) W związku z wyczerpaniem tematyki obrad Sesji Przewodniczący Rady
podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady XXXII
Sesji Rady Gminy Radziejów.

Protokołowała

Sekretarz Sesji

Teresa Chęś

Mirosław Linowiecki

6

