PROTOKÓŁ
z obrad III Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2010 r.

W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi,
- Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik,
- Kierownicy jednostek organizacyjnych,
- pracownicy obsługujący sesję.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia III Sesji Rady Gminy Radziejów, powitał
wszystkich obecnych, poinformował o powołaniu Pana Dionizego Wojciechowskiego
na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy i złożył mu gratulacje z tego tytułu, 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 „uchwalenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
terenie Gminy Radziejów na 2011 rok”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie „wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy
Radziejów do Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
w Kruszwicy”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie „wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radziejów”:
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 głosowało 15 radnych.
Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Ireneusz Głowacki 14 głosami, przy 1
głosie wstrzymującym się.
Ad. 2 a, b) Projekt uchwały w sprawie „uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na terenie Gminy Radziejów na 2011 rok” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów Marian Bandyszewski.
Inspektor Teresa Chęś poinformowała, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy stanowiące jednostki
samorządu terytorialnego czyli Rada Gminy uchwalają roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3
wskazanej ustawy.
Program nie został zmieniony i jego zapisy są takie same jak w roku bieżącym
i latach wcześniejszych. Program spełnia wskazania ustawowe, a mianowicie określa
cel, podmioty współpracy, realizatorów programu, zadania jakie mogą być
realizowane z organizacjami oraz zasady i formy współpracy.
Współpraca Naszej Gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy oraz
pozafinansowy.
Współpraca o charakterze finansowym może polegać na zleceniu wykonania
i realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu gminy oraz
udzielaniu dofinansowania.
Natomiast współpraca o charakterze pozafinansowym może mieć bardzo różne
formy poprzez np. opiniowanie i konsultowanie projektów, organizowanie spotkań,
szkoleń, udostępnianie nieodpłatnie lokali czy też pomoc w promowaniu działalności
organizacji.
Program stanowi propozycję dla wszystkich organizacji i podmiotów, które wyrażą
wolę współpracy na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.
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, b) Projekt uchwały w sprawie „gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011
rok” odczytał Przewodniczący Rady Gminy Radziejów.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie oraz
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani
Elżbieta Radzimska poinformowała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

2

Zadanie to jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Podstawowym celem Gminnego Programu na 2011 rok jest zapobieganie
powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które
aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już
istniejącymi problemami.
Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest jednym
z priorytetowych zadań, które podejmuje samorząd lokalny w ramach realizacji
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniu narkomanii.
Celem programu jest poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa i kultury życia
mieszkańców gminy, ponadto zapobieganie powstawaniu uzależnień od alkoholu,
narkotyków wśród młodzieży poprzez programy profilaktyczne oraz promocję
zdrowego stylu życia. Jak
w latach wcześniejszych również w 2011 będą
podejmowane takie działania, które obniżą koszty szkód wywoływane przez
nadmierne spożycie napojów alkoholowych.
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. 4 a, b) Projekt uchwały w sprawie „wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli
Gminy Radziejów do Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
w Kruszwicy”.
Radny Czesław Witkowski zaproponował aby przedstawicielami zostali wybrani
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak oraz Radny Marek Piernik.
W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał Pana Marka
Piernika czy wyraża on zgodę na kandydowanie. Radny Marek Piernik zgodę wyraził,
również Pan Andrzej Pawlak wyraził zgodę w związku z tym przeprowadzono
głosowanie. W głosowaniu jawnym za przyjęciem zgłoszonych kandydatur głosowało
15 radnych.
Uchwała została ponownie odczytana z podanymi nazwiskami przez Zastępcę
Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Bandyszewskiego i poddana pod
głosowanie.
W chwili głosowania było obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad 5 a, b) Projekt uchwały w sprawie „wynagrodzenia Wójta Gminy Radziejów”.
Wójt Gminy w trakcie omawiania projektu uchwały był nieobecny.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Rada Gminy w związku z objęciem przez
Wójta Gminy swych obowiązków jest zobligowana do ustalenia jego wynagrodzenia,
odczytał projekt uchwały bez kwot wynagrodzenia zaznaczając, że tę kwestię
rozpatrywano na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy, następnie poprosił
o przedstawianie propozycji.
Przewodniczący Komisji finansowo budżetowej Ireneusz Głowacki zaproponował
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.400 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł.
dodatek specjalny 2.190 zł oraz dodatek stażowy 1.080 zł.
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W związku z tym, że nie zgłoszono innych propozycji Przewodniczący Rady Gminy
odczytał uchwałę z kwotami zaproponowanymi przez Radnego Ireneusza
Głowackiego.
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, b) Projekt uchwały w sprawie „zmian w budżecie” odczytał Zastępca Rady
Gminy Radziejów Marian Bandyszewski.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zmiany zostały bardzo szczegółowo
omówione przez Panią Skarbnik na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
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. 7, 8) Sołtys Bogusława Linowiecka wnioskowała w imieniu wszystkich sołtysów
Gminy Radziejów, aby mogli się oni rozliczać z pobranego podatku w Banku
Spółdzielczym w Radziejowie, ponieważ rozliczając się z zebranych środków w PKO
muszą stać bardzo długo w kolejkach. Zaznaczyła, że wszyscy rolnicy mają swoje
konta w Banku Spółdzielczym. Uważa, że sołtysi również powinni dokonywać w nim
wpłat, albo niech Bank PKO przyjmuje wpłaty od sołtysów poza kolejką.
Zastępca Wójta poinformował, że sprawa ta wcześniej była już sygnalizowana,
w związku z tym rozmawiał z Dyrektorem tutejszej placówki, z którym uzgodnił, że
sołtysi maja się zgłaszać z wpłatami bezpośrednio do niego, bez oczekiwania
w kolejce.
Radny Czesław Witkowski uważa również, że obsługę bankową rolników powinien
prowadzić Bank Spółdzielczy.
Radny Wiesław Migdalski stwierdził, że Bank Spółdzielczy może w każdej chwili
przedstawić swoją ofertę dla Gminy.
Radny Mirosław Kołodziejczyk poinformował, że nawet jeżeli sołtysi idą z zebranymi
pieniędzmi bezpośrednio do Dyrektora placówki to zostają odesłani do kasy, a tam
muszą stać w kolejkach.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sprawa nie jest nowa, była już wcześniej
sygnalizowana, a rozwiązanie tego problemu należy do kompetencji Wójta Gminy.
Skarbnik Irena Szynkowska poinformowała, że w sprawach związanych z obsługą
bankowa obowiązują Gminę przepisy o zamówieniach publicznych. Obecna umowa
z bankiem PKO będzie obowiązywała jeszcze około jednego roku i została zawarta
w związku z wygranym przez Bank PKO przetargiem. Oferta tego banku była
najtańsza w obsłudze.
Radny Kazimierz Skupniewicz uważa, że jeżeli Bank PKO jest najtańszy ze względu
na obsługę bankową Gminy, to wcale nie oznacza, że współpraca z tym bankiem jest
dla mieszkańców najkorzystniejsza, gdyż jest bardzo uciążliwa.
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Pani skarbnik odpowiedziała, że dopiero po zakończeniu obecnie obowiązującej
umowy będzie można wrócić do tego tematu.
Radny Mirosław Linowiecki stwierdził z przykrością, że Gmina Radziejów nie
współpracuje z Bankiem Spółdzielczym już od kilku lat. Ma nadzieję, że to
w przyszłości się zmieni i taka współpraca zostanie podjęta.
Radny Marek Piernik wnioskował o zakupienie sprzętu do Gminy, a mianowicie
równiarki, koparko-ładowarki oraz samochodu ciężarowego. Przedstawił również
konkretne oferty zakupu takiego sprzętu. Uważa, że zakup tych maszyn pomógłby
między innymi w utrzymaniu zimowym dróg gminnych, a także w trakcie całego roku.
Zainwestowane pieniądze w zakup sprzętu dość szybko by się wróciły,
a najkorzystniejszą formą zakupu byłby leasing. Proponował również, aby
w nadchodzącym nowym 2011 roku przygotować maksymalną ilość projektów na
wykorzystanie środków unijnych, gdyż się one powoli kończą. Zaproponował
rozważenie możliwości zbudowania przy wysypisku śmieci w Broniewie biogazowni,
przy której można by w kolejnych latach poprowadzić kolektor ściekowy. Na takie
projekty można otrzymać dofinansowanie.
Radny Marian Bandyszewski zapytał czy Radny Marek Piernik zapoznał się
z projektem budżetu Gminy na 2011 rok. Zaznaczył, że każdy projekt unijny
wymaga100% wkładu własnego, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji możemy
otrzymać zwrot części poniesionych kosztów.
Radny Marek Piernik odpowiedział, że zapoznał się z projektem budżetu na 2011
rok. Uważa jednak, zaznaczając przy tym swoje doświadczenie w pozyskiwaniu
środków unijnych, że Gmina powinna zaciągać długoterminowe kredyty, które są
udzielane na bardzo dobrych warunkach i przeznaczać na inwestycje.
Radny Kazimierz Skupniewicz stwierdził, że zakup równiarki jak i koparko-ładowarki
był już kilkakrotnie dość dawno rozpatrywany przez Radę Gminy, natomiast w kwestii
kredytów, to Gmina ma już zaciągniętą pożyczkę na remont hydroforni w Płowcach, a
w przyszłym roku zostanie zaciągnięta druga pożyczka na planowany remont
hydroforni w Szostce, łącznie będą to już znaczące obciążenia dla budżetu Gminy.
Radny Marek Piernik odpowiedział, że jeżeli temat zakupu sprzętu był już wcześniej
rozpatrywany, a do tej pory nie zrealizowany, to najwyższy czas, aby podejść do tego
tematu ponownie, zaznaczył, że bardzo dokładnie analizował projekt budżetu na
2011 rok. Uważa, że zakupienie odpowiedniego sprzętu będzie dla Gminy korzystne
i bardziej ekonomiczne niż jego wynajmowanie.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek Pana Marka Piernika jest
zasadny, ale jak już wcześniej zaznaczył Radny Kazimierz Skupniewicz sprawa
zakupu równiarki i koparko-ładowarki była znacznie wcześniej wielokrotnie
poruszana. Dokonywano wówczas wyboru i na ten cel nie było środków.
Zaproponował, aby na najbliższych posiedzeniach Komisji, na których będzie
szczegółowo analizowany projekt budżety Gminy na 2011 rok zastanowić się nad
tym i ewentualnie dokonać przesunięcia środków na te zakupy.
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Radny Marek Piernik zaznaczył, że są to jego propozycje i jeżeli nie uda się ich
zrealizować to trudno.
Wójt Gminy podziękował Radnym za podjecie uchwały w sprawie jego
wynagrodzenia. Odniósł się do wniosku Radnego Marka Piernika stwierdzając, że
jest to bardzo słuszny wniosek i musimy w najbliższym czasie dokonać zakupu
odpowiedniego sprzętu. Stwierdził, że wszyscy nasi sąsiedzi mają już takie
urządzenia, a zakup równiarki pozwoli na poprawienie jakości dróg gminnych, na
których znajduje się kamień, natomiast zakup koparko-ładowarki również się bardzo
przyda, nie tylko do napraw na sieci wodociągowej, ale do oczyszczania rowów
melioracyjnych, które są bardzo zaniedbane od wielu lat i ręcznie można niewiele
zrobić.
Uważa, że jeżeli gmina będzie posiadać odpowiednią koparko-ładowarkę, to będzie
można wspólnie z Gminną Spółką Wodną w sprawach melioracji wiele dobrego
zrobić dla wspólnoty samorządowej. Należy podjąć starania, aby można zakupić
sprzęt na dogodnych warunkach w drodze leasingu. Odniósł się również do
wypowiedzi Pana Marka Piernika w kwestii wykorzystania środków europejskich,
stwierdzając, że musimy zrobić wszystko, aby pozyskać ich znacznie więcej niż
dotychczas. Bez tych środków, gmina nie poradzi sobie z realizacją potrzeb jakie są
w najbliższym czasie do wykonania. Zaznaczył, że już zostały podjęte pewne
działania i jeżeli wszystko pójdzie w dobrym kierunku to w ciągu najbliższych dwóch
lat te najbardziej pilne potrzeby jakie zgłaszano zostaną zrealizowane. Odniósł się
również do zadłużenia budżetu Gminy Radziejów, które jest w chwili obecnej w
wysokości około 5% stwierdzając, że jest ono stosunkowo niewielkie i daje nam
możliwości do zaciągania kredytów i realizacji znaczących inwestycji. Większość
Gmin, które wcześniej bardzo dużo inwestowało, to zadłużenie ma rzędu 50% i nie
będzie mogło dalej się zapożyczać, w związku z tym nie będzie mogło również
sięgać po środki unijne.
W sprawie wyboru banku stwierdził, że Gminę ściśle obowiązuje ustawa
o zamówieniach publicznych i bezwzględnie cena usług jest tu najważniejsza.
Jeżeli w przyszłości Bank Spółdzielczy przedstawi najkorzystniejszą ofertę będzie
można wówczas podjąć z nim współpracę. Kwestie te podlegają ścisłej kontroli
Urzędu Kontroli Skarbowej.
Stwierdził również, że przy projekcie budżetu Gminy na 2011 rok będzie poruszany
temat pozyskania środków europejskich. Obecnie potrzeby są duże, ale możliwości
jak na razie również są i należy aktualnie korzystać z tego co się ukazuje na rynku
konkursów europejskich, ponieważ środki te się powoli kończą, a perspektywa
finansowa do 2013 roku jest już niedługa. W następnym okresie finansowania będą
również środki, ale prawdopodobnie z tych prognoz, które dziś obserwujemy wynika,
że będą one przeznaczone głównie dla przedsiębiorców oraz na pewne innowacje,
natomiast w znacznie mniejszym stopniu na inne zadania.
Sołtys Krzysztof Nowowiejski wyraził poparcie dla wniosku Radnego Marka Piernika
miedzy innymi w kwestii zakupu koparko-ładowarki. Obecnie Gminnej Spółki Wodnej
nie stać na zakup takiego sprzętu, a jest on bardzo potrzebny. Zaznaczył, że będąc
Radnym wnioskował również o zakup równiarki. Są to maszyny, które są bardzo
potrzebne dla Gminy i jej mieszkańców. Zapytał również czy były ostatnio
prowadzone rozmowy na temat zamknięcia wysypiska śmieci.
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Przewodniczący Rady Gminy w związku ze zbliżającym się Nowym 2011 Rokiem
wszystkim zebranym, a także pracownikom Urzędu złożył życzenia noworoczne.
Ad. 9) W związku z wyczerpaniem tematyki obrad Sesji Przewodniczący Rady
podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady III Sesji
Rady Gminy Radziejów.

Protokołowała

Sekretarz Sesji

Teresa Chęś

Ireneusz Głowacki
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