PROTOKÓŁ
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 lipca 2009 r.
W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi,
- Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy,
- pracownicy obsługujący sesję.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia XXIV 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 „utworzenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod nazwą: Międzygminne Przedsiębiorstwo
Rekultywacji Składowisk Gminnych „Rekultywacja” Sp. z o.o. z siedzibą
we Włocławku”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
3. Dyskusja.
4. Składanie wniosków i interpelacji.
5. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 a, b, c) W chwili otwarcia sesji na stan 15 radnych było obecnych 15.
Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Ireneusz Głowacki 14 głosami,
przy 1 głosie wstrzymującym się.
Protokół z obrad XXIII sesji został wyłożony do wglądu bez odczytania.

Ad. 2 a i b) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie „utworzenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Międzygminne
Przedsiębiorstwo Rekultywacji Składowisk Gminnych „Rekultywacja” Sp. z o.o.
z siedzibą we Włocławku” odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Radny Kazimierz Skupniewicz stwierdził, że ponowne podjęcie uchwały
związane jest ze zmianą wartości wysypiska.
Wójt Gminy potwierdził, że konieczność podjęcia ponownie uchwały związana
jest ze zmianą wartości wysypiska, które ma być przekazane do Spółki.
W poprzedniej uchwale przyjęto tylko wartość samego gruntu, a nie całego
obiektu. Obecnie dokonano ponownie wyceny całej budowli i taką wartość
przekażemy do powstającej Spółki, natomiast nie zmieni się wartość udziałów
i będzie dotyczyła tylko wartości gruntu. Zmiany dokonano łącznie z innymi
gminami po dodatkowych negocjacjach ze Spółką Saniko we Włocławku.
Każda Gmina będzie miała swojego przedstawiciela w Spółce. Ze strony
samorządu do Zarządu Spółki wchodzą przedstawiciele Gminy Baruchowo,
Osięciny oraz Lubraniec. W dniu jutrzejszym nastąpi podpisanie aktu
notarialnego. Spółka ma powstać jak najszybciej, aby mogła jeszcze w tym
roku wystąpić do Marszałka Województwa o dotacje. Z tego względu
podejmowane są pośpieszne działania.
Ponadto podzielił się uwagami na temat trudności z otrzymaniem dotacji na
drogi gminne. Poinformował również, że podjęto rozmowy z Miastem
Radziejów na temat wspólnej inwestycji, a mianowicie drogi w Zagorzycach.
Zaproponował, aby przystąpić do realizacji zadania, mimo że wcześniej już
zostały rozdysponowane środki na drogi, ponieważ na wspólną inwestycje
znacznie łatwiej jest otrzymać dotacje i najprawdopodobniej taką dotację
otrzymamy. Uważa, że należy wykorzystać szansę otrzymania dotacji
i znaleźć w budżecie środki na podjęcie inwestycji. Ze wstępnych rozmów
z Miastem Radziejów wynika, że byśmy musieli na tą drogę przeznaczyć około
100 tys. zł.
Radny K. Skupniewicz poparł wniosek Wójta dotyczący drogi w Zagorzycach.
Wójt Gminy przekazał również informacje, że przystąpiono do przebudowy
hydroforni w Płowcach, sieć wodociągowa na ten czas została połączona
częściowo z siecią w Dobrym oraz hydrofornią w Szostce, aby w razie
trudności zapewnić mieszkańcom Gminy ciągły dopływ wody. Mimo to mogą
wystąpić trudności w dostawach wody. Do końca roku zgodnie
z wcześniejszymi obietnicami inwestycja zostanie zakończona. Z informacji,
jakie uzyskał od Radnego Wiesława Migdalskiego wynika, że firma, która ma
budować wiatraki w Szostce może pomóc w finansowaniu dokumentacji na
rozbudowę hydroforni w Szóstce. Uważa, że należy wykorzystać tę szansę
i przystąpić jak najwcześniej do realizacji inwestycji, jeżeli będzie możliwe to
nawet jeszcze w przyszłym roku. Pozwoliłoby to na pełne zabezpieczenie
w wodę dla mieszkańców całej gminy oraz znaczną poprawę jej jakości.
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do wcześniej omawianej uchwały.
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Radny M. Linowiecki zapytał, jaki będzie udział naszej Gminy w kosztach
tworzonej Spółki, uważa że mimo możliwości otrzymania dotacji przez Spółkę,
te koszty Gmina również będzie ponosiła i mogą być one znaczące.
Wójt Gminy poinformował, że wg zapewnień przedstawicieli tworzących
Spółkę koszty będą rozliczane za każde wysypisko, natomiast jeżeli chodzi
o nasze wysypisko to mamy porozumienie z Miastem Radziejów, że 70%
kosztów ponosi miasto a 30% Gmina. Jaki dokładnie będzie koszt zamknięcia
wysypiska i funkcjonowania Spółki trudno dziś przewidzieć, ponieważ oprócz
Gminy Dobre nie są jeszcze znane kosztorysy zamknięcia pozostałych
wysypisk.
Radny Kazimierz Skupniewicz uważa, że ryzyko związane z kosztami jest dla
pozostałych Gmin przystępujących do Spółki takie same jak dla naszej Gminy,
ponieważ pozostałe Gminy na dzień dzisiejszy tych kosztów również nie znają.
My jesteśmy w lepszej sytuacji, bo będziemy płacić tylko 30% kosztów.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porozumienie zawarte dniu 11 kwietnia
2006 roku, pomiędzy Gminą a Miastem Radziejów w sprawie finansowania
kosztów zamknięcia wysypiska.
Radny Kazimierz Skupniewicz zauważył nieścisłości dotyczące wielkości
wysypiska wg danych zawartych w porozumieniu i w uchwale o 10 arów.
Wójt Gminy stwierdził, że dane dotyczące wielkości wysypiska wykazane
w uchwale są prawidłowe.
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, 4) Wójt Gminy poinformował, że Gmina przystąpiła do drugiego etapu
modernizacji dróg gminnych. Pracuje również równiarka na drogach. Do końca
sierpnia wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostaną zakończone.
Ponownie zwrócił się do Radnych i Sołtysów z uwagami o możliwych
utrudnieniach w dostawach wody w związku z przebudową hydroforni
w Płowcach, taka informacja również została umieszczona w prasie. Prosił
mieszkańców o cierpliwość, ponieważ przy tak dużej inwestycji nie można
całkowicie uniknąć utrudnień.
Zaprosił wszystkich zebranych na uroczystości w Płowcach w dniu 23 sierpnia
2009 roku. Radnym i Sołtysom zostały rozdane imienne zaproszenia.

3

Radny Mirosław Linowiecki poruszył ponownie temat powstającej Spółki
zastanawiał się, co się stanie, jeżeli Spółka zadłuży się i upadnie, co się
wówczas stanie z naszym majątkiem, kto będzie pokrywał długi.
Wójt Gminy stwierdził, że w umowie Spółki będzie zapis, że kredyty może ona
zaciągać, jeżeli wszystkie Gminy na to wyrażą zgodę. Gmina Radziejów nie
jest jedyną Gminą przystępującą do Spółki, zarówno nasza Gmina jak
i pozostałe samorządy mają interes, aby Spółka właściwie funkcjonowała
i ponosiła jak najmniejsze koszty. Jeżeli doszłoby jednak do upadłości to
odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w przypadku innych
przedsiębiorstw. Można było nie przystępować do Spółki tylko zamknąć
wysypisko przez Gminę, jednak nie mamy wówczas możliwości pozyskania
środków z dotacji. Przystąpienie do Spółki będzie najprawdopodobniej
najkorzystniejszym wyjściem w dniu dzisiejszym dla naszej Gminy. Zamykanie
wysypiska jest procesem długotrwałym i nie ma możliwości przewidzenia
wszystkich zagrożeń.
Ad. 5) W związku z wyczerpaniem tematyki obrad Sesji Przewodniczący Rady
podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady
XXIV Sesji Rady Gminy Radziejów.

Protokołowała

Sekretarz Sesji

Teresa Chęś

Ireneusz Głowacki
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