PROTOKÓŁ
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 28 maja 2010 r.

W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi,
- Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik,
- pracownicy obsługujący sesję.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia XXXI 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 „przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w
ramach działania 9.1.2 PO KL, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie „przystąpienia i realizacji projektu kluczowego eUsługi-e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek
organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie „zmian w budżecie”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
Do proponowanego porządku obrad proponuję zmianę po punkcie czwartym
wprowadza się dodatkowy punkt o treści:
5. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwał: Nr XIV/68/2008, Nr
XIV/69/2008, Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2008 roku.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
6. Dyskusja.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 a, b, c) Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w chwili otwarcia Sesji na
stan 15 radnych obecnych było 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 Stanisław Wielgopolan 14 głosami,
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 2 a i b) Projekt uchwały w sprawie „przystąpienia i realizacji projektu
opracowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL, dotyczącego wsparcia szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Radziejów Marian Bandyszewski.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uzasadnienie do projektu uchwały o treści:
„Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą
zadania z zakresu edukacji publicznej. O przystąpieniu do realizacji projektu
finansowanego ze środków zewnętrznych decyduje Rada w drodze uchwały.
Projekt
ma
na
celu
wsparcie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w działaniach na rzecz
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W 85% będzie
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniesienie wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego w podejmowanym
projekcie jest zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konkursowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych” ustalonej przez Instytucję Pośredniczącą tj.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przewiduje
się szacunkowo, że wkład własny niepieniężny Gminy Radziejów wyniesie15% od
wartości projektu”.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest to program realizowany obecnie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i kończy się z dniem 30 czerwca 2010 roku. Urząd
Marszałkowski posiada środki finansowe na dalszą realizację programu w związku
z tym od 1 września 2010 roku nadal będzie on realizowany. Dyrektorzy szkół złożyli
odpowiednie zapotrzebowanie. Jest jednak pewna modyfikacja programu,
polegająca na konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% od
planowanej kwoty 60 tys. zł. Dokonano wyliczenia w poszczególnych szkołach i
oszacowano, że wkład własny jest znacznie wyższy niż wymagane 15%. Gmina nie
będzie musiała dokładać z budżetu żadnych środków, natomiast na realizacji
programu skorzystają przede wszystkim uczniowie, ale także nauczyciele.
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.
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Ad. 3) Projekt uchwały w sprawie „przystąpienia i realizacji projektu kluczowego eUsługi-e-Organizacja-pakiet
rozwiązań
informatycznych
dla
jednostek
organizacyjnych
województwa
kujawsko-pomorskiego”
odczytał
Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów Marian Bandyszewski.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uzasadnienie do uchwały o treści:
„Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą
zadania z zakresu edukacji publicznej. O przystąpieniu do realizacji projektu
finansowanego ze środków zewnętrznych decyduje Rada w drodze uchwały.
Projekt ma na celu doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne urządzenia
informatyczne. W 75% będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Wniesienie wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego w podejmowanym
projekcie w wysokości do 25% wartości projektu jest niezbędne do przystąpienia
i realizacji projektu. Zważywszy na to, powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne”.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że dotyczy to zakupu tablic interaktywnych. Tablice
interaktywne to urządzenie współpracujące z komputerem oraz projektorem
multimedialnym. Instalacja tablic wymaga również doposażenia szkół między innymi
w odpowiednią instalację elektryczną. Tablice przeznaczone są do klas od I do III
szkół podstawowych z tym, że można je również po odpowiednim przystosowaniu
wykorzystać w klasach IV-VI. Na dzień dzisiejszy koszt zakupu jednej tablicy wynosi
około 13 tys. zł. Nie są jednak jeszcze rozstrzygnięte przetargi. Ostatecznie może
będzie to mniejsza kwota. Ponadto instalacja tych urządzeń wiąże się
z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia przed włamaniem.
Radny Kazimierz Skupniewicz zaznaczył, że ważne jest to, że Gmina dopłaca tylko
25% wartości tablic, a 75% środków pochodzić będzie z Unii Europejskiej.
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) Projekt uchwały w sprawie „zmian w budżecie”. odczytał Zastępca Rady
Gminy Radziejów Marian Bandyszewski.
Pani Skarbnik poinformowała, że nastąpiła zmiana projektu uchwały, którą wcześniej
otrzymali Radni, ponieważ w międzyczasie zaszła konieczność wprowadzenia zmian
zarządzeniem po stronie dochodów i wydatków na dożywianie w wysokości 8.309 zł
oraz na podatek akcyzowy. Zmianie uległa tyko treść samej uchwały natomiast
załączniki nie uległy zmianie. Poprosiła o odczytanie i przegłosowanie uchwały
z naniesionymi poprawkami.
Przewodniczący Rady Gminy Radziejów odczytał projekt uchwały w sprawie zmian
wraz z poprawkami budżecie.
Nie wnoszono uwag do projektu uchwały.
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Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały wraz z poprawkami. W chwili
głosowania było obecnych 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 5) Projekt uchwały w sprawie „uchylenia uchwał: Nr XIV/68/2008, Nr XIV/69/2008,
Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 maja 2008 roku” odczytał
Przewodniczący Rady Gminy Radziejów.
Sekretarz Gminy Arleta Brochocka-Śliwiak poinformowała, że obecnie inwestycje,
które chce realizować firma Neolica można wykonywać na podstawie zwykłych
decyzji o warunkach zabudowy i nie ma sensu realizowanie tego przedsięwzięcia
w ramach procedury zagospodarowania przestrzennego. Firma Neolica po
negocjacjach przystała na takie rozwiązanie, które będzie mniej kosztowne
i znacznie szybsze, prosi jednak o potwierdzenie tego faktu. Następnie odczytała
e maila od firmy Neolica o treści: „Szanowni Państwo zwracam się z uprzejmą
prośba o formalną informację w sprawie trybu procedowania farmy wiatrowej
Radziejów zlokalizowanej na terenie Gminy Radziejów. W związku ze złożonymi
w Państwa Urzędzie wnioskami w sprawie procedury rozpoczęcia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeniesienia uzyskanych decyzji
lokalizacyjnych prosimy o stanowisko Urzędu w powyższej sprawie. Dodatkowo
w odniesieniu do kampanii promocyjnej naszej firmy zwracamy się do Państwa
z prośbą o nadesłanie propozycji, pomysłów promocji naszej firmy.”
Pani Sekretarz Gminy przypomniała, że Firma Neolica wnioski o wszczęcie
procedury zagospodarowania przestrzennego złożyła już w marcu bieżącego roku,
na które nie została wyrażona zgoda.
Podjęcie proponowanej uchwały da firmie Neolica gwarancje przystąpienia do
realizacji inwestycji na postawie decyzji o warunkach zabudowy. Uchwała ta zostanie
przesłana do firmy Neolica wraz z odpowiednim pismem.
Poinformowała, że rozmawiała z Panem Marcinkiewiczem, który ma 9 czerwca być
w Urzędzie i chciałby również rozpocząć rozmowy najpierw z sołtysami, a następnie
z mieszkańcami, którzy mieli wcześniej podpisane umowy z firmą Prestige.
Radny Kazimierz Skupniewicz prosił, aby w trakcie rozmów ustalić konkretny termin
realizacji inwestycji, żeby sprawa ta nie ciągła się w nieskończoność.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie można wyznaczać takiego terminu, gdyż firma
w zasadzie mogłaby zaczynać już inwestycje, ale realizacja takiej inwestycji wiąże
się w znacznym stopniu z podpisaniem odpowiednich umów np. z Zakładem
Energetycznym oraz wieloma innymi uzgodnieniami.
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 Gminy ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.
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Ad. 6 i 7) W punkcie 6 obrad Kierownik Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych Dionizy Wojciechowski poinformował Radę Gminy Radziejów oraz
pozostałych uczestników obrad Sesji o udziale Szkoły Podstawowej im. Władysława
Łokietka w Płowcach w projekcie K -PCEN w Bydgoszczy „Podnoszenie osiągnięć
edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 .
Realizacja projektu w szkole będzie przebiegała zgodnie z zaopiniowanym
pozytywnie przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Programem rozwojowym Szkoły
Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach na okres od 1 maja 2010 r. do
31 marca 2011 r.
W programie będzie uczestniczyć 14 uczniów - w roku szkolnym 2009/2010
uczniowie klasy V natomiast w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klasy VI.
Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Krystyna Anna Molińska.
Celem projektu jest wzrost efektów kształcenia uczniów, wyrażający się
podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej otrzymanych
z matematyki, przyrody lub informatyki i języka obcego.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne będą realizowane od II tygodnia
września 2010 r. do końca marca 2011 r.
Uczestnicy programu skorzystają także ze wsparcia psychologicznego – warsztaty
prowadzone przez psychologa, dotyczące dwóch obszarów: motywowanie do nauki
oraz twórcze myślenie (realizacja – maj/czerwiec 2010r. lub wrzesień 2010r.)
Udział w projekcie stanowić będzie ważny element szkolnego programu poprawy
efektów kształcenia i działań, przygotowującego do sprawdzianu zewnętrznego
w klasie VI.
Przekazywanie bieżących informacji o realizacji zadań projektowych w szkole oraz
monitorowanie postępów projektu zapewni dziennik elektroniczny.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej
www.projektunijny.cen.bydgoszcz.pl
Rada Gminy Radziejów przyjęła do wiadomości oraz pozytywnie zaopiniowała
wdrożenie przedstawionego projektu.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt petycji do Zarządu Dróg
Powiatowych w Radziejowie, który przygotowano na wniosek Radnego Mirosława
Linowieckiego na wspólnym posiedzeniu Komisji rolnictwa oraz spraw socjalnych
i finansowo-budżetowej w dniu 14 maja 2010 roku o treści:
„Do Zarządu Dróg powiatowych w Radziejowie PETYCJA
Radni Gminy Radziejów, zwracają się z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych
o naprawę nawierzchni dróg powiatowych, przebiegających przez tereny Gminy
Radziejów. Powyższe drogi znajdują się w złym stanie technicznym i zagrażają
bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Radni Gminy Radziejów
W załączeniu:
- lista Radnych podpisanych pod petycją”
Radny Kazimierz Czynsz poruszył problem dotyczący wpłat podatku zebranego
przez Sołtysów do Banku PKO. Problem polega na konieczności długiego
oczekiwania w kolejkach w banku, nawet ponad godzinę. Zaznaczył również, że
w poprzedniej siedzibie banku pieniądze były odbierane poza kolejnością. Prosił
o interwencję w tej sprawie.
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Sołtys Piołunowa zapytała, jaki zespół będzie występował na tegorocznych
uroczystościach w Płowcach.
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zaproszono Pana Roberta Janowskiego
z zespołem z programu „Jaka to melodia”.
Ponadto poinformowała, że w związku z dotacją Gminy na remont drogi powiatowej
Radziejów-Opatowice dzwonił Wicestarosta Pan Jałoszyński z propozycją, aby
Gmina dołożyła do tej inwestycji jeszcze 10.000 zł, wówczas drogę będzie można
zrobić kompleksowo na całym odcinku około 2,9 km wraz z poboczami. Prosiła, aby
się nad tym zastanowić tym bardziej, że ze środków własnych oraz z dofinansowania
z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych gmina będzie remontowała odcinek drogi
Świątniki-Opatowice, która łączy się z drogą remontowaną przez Powiat. Powstałby
znaczący odcinek nowej nawierzchni drogi na terenie naszej Gminy. Prosiła również
Panią Skarbnik o rozważenie tej propozycji i wygospodarowania środków
w budżecie.
Radny Krzysztof Nowowiejski zapytał Panią Skarbnik czy będzie możliwość
przeznaczenia dodatkowych środków na zakup kamienia na drogi. Połączone
Komisje rolnictwa oraz spraw socjalnych i finansowo-budżetowa jeździły i oceniały
stan dróg przydzielając jednocześnie ilość kursów kamienia na każde sołectwo.
Obecnie sołtysi otrzymali pisma podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy
z przydziałem 1/3 tego, co było ustalone pierwotnie. W związku z tym dla niektórych
sołectw wypadł tylko 1 kurs kamienia, który trudno podzielić na kilku kilometrach
dróg.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że obecnie przewidziano w budżecie na zakup
i transport kamienia na drogi 65 tys. zł i tyle podzielono, dodatkowo należy
pozostawić rezerwę, uważa jednak, że będzie można w późniejszym terminie
dokonać zmian w budżecie i przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki.
Radny Krzysztof Nowowiejski stwierdził, że nie jest przeciwny dodatkowej dotacji do
Powiatu, ale należy zwrócić uwagę nie tylko o wykonanie poboczy, ale również
rowów, ponieważ w tym roku szczególnie rowy przy drogach powiatowych były
niedrożne i skutkiem tego były podtopienia. Jeżeli o to nie zadbamy, to przyjdą
kolejne opady i kolejne podtopienia. Zaproponował, aby do pisma skierowanego do
Zarządu Dróg Powiatowych dopisać informację o konieczności udrożnienia rowów
przy drogach powiatowych.
Radny Jan Odważny nawiązał do ostatnich wydarzeń w Kraju związanych
z powodzią. Zaznaczył, że teren gminy jest położony dość daleko od dużych rzek
i taka powódź bezpośrednio nie grozi gminie. Mimo tego wystąpiły na terenie Gminy
lokalne podtopienia i naraziły rolników na poważne straty. Uważa, że część z tych
podtopień można było uniknąć, tylko niektórzy rolnicy przez swój upór nie wpuścili
koparki na oczyszczenie rowów przebiegających przez teren Gminy. Rowy są
zarośnięte, niedrożne co prowadzi do takich podtopień jakie miały miejsce
w Płowcach w Gospodarstwie Państwa Paliwodów. Gospodarstwo to jest opasane
kilkoma kanałami, które na części odcinków nie mogły być oczyszczone i są
niedrożne, a woda wylewa się na pola. W związku z powyższym uważa, że należy
porozmawiać z rolnikami, którzy nie dopuszczają do oczyszczenia rowów i jeżeli
będzie to konieczne zastosować wobec nich odpowiednie sankcje.
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Pani Sekretarz poinformowała, że wie o jakim rolniku jest mowa i już 2 lata temu Pan
Wójt rozmawiał z tym rolnikiem, jednak z rozmów tych nic nie wynikło, natomiast
Gmina nie ma możliwości prawnych do zmuszenia tego Pana do zmiany stanowiska.
Jego motywacja była taka, że jeżeli Energetyka nie chce przestawić słupów, które są
w odległości 2 metrów od kanału to on nie wpuści koparki do jego oczyszczenia.
Zaznaczyła, że trudno dyskutować z takimi argumentami oraz, że Prezes Spółki
Wodnej był świadkiem tej rozmowy.
Prezes Spółki Wodnej Radny Krzysztof Nowowiejski potwierdził powyższe oraz
zaznaczył, że była nawet propozycja, że zostaną podstawione samochody do
załadunku i wywozu nieczystości z oczyszczanego rowu. Rozmowy prowadziło także
Starostwo Powiatowe jednak również bez żadnego skutku. Natomiast Radny
Odważny ma rację, że taka sytuacja prowadzi do podtopień.
Sołtys Piołunowa Jadwiga Małkowska poinformowała, że w jej sołectwie w pobliżu
omawianego kanału 10 rolników ma zalanych po hektarze i więcej upraw. Wystąpiła
z pismem w tej sprawie do Gminy.
Sekretarz Gminy poinformowała, że występowała również do Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o pomoc w oczyszczeniu
kanału w Płowcach, który jest w ich zarządzie, ale bezskutecznie. Wszystkie siły są
kierowane na zabezpieczenie Wisły, zaproponowano ewentualnie worki z piaskiem.
Sołtys Piołunowa zapytała, co będzie dalej z pismem w sprawie podtopień w jej
sołectwie.
Zastępca Wójta odpowiedział, że może zostać powołana komisja, która pojedzie
i oceni straty, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast teren gminy nie jest objęty
skutkami powodzi i nie można z tego tytułu oczekiwać odszkodowań.
Radny Krzysztof Nowowiejski poinformował, że mieszkańcy Sołectwa Piołunowo
zadeklarowali, że nie będą wnosić opłat do Spółki Wodnej, nie mogą w związku z tym
spodziewać się, że będą u nich wykonywane prace melioracyjne, które muszą być
wykonane w tych sołectwach, gdzie składki są opłacane.
Sołtys Piołunowa Jadwiga Małkowska stwierdziła, że składki były płacone przez
3 lata, ale nie było nic robione.
Radny Krzysztof Nowowiejski stwierdził, że to nie prawda, w Piołunowie były
wykonane prace na odcinku około 1,5 km.
Sołtys Piołunowa stwierdziła, że otrzymała inne informacje od mieszkańców jej
sołectwa, w związku z tym poprosiła o przyjazd Komisji i Prezesa Gminnej Spółki
Wodnej.
Przewodniczący Rady Gminy uważa, że w skutek rozbieżności zdań w powyższej
sprawie, jeżeli zostanie powoływana przez Urząd Gminy Komisja, to w jej składzie
powinien być Prezes Spółki Wodnej i przedstawiciel Komisji rolnictwa. Komisja
pojedzie na miejsce i oceni stan faktyczny.
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Sołtys Piołunowa zaznaczyła, że rolnicy zapłacą składkę do końca roku, jeżeli Spółka
wykona prace jakie rolnicy określili.
Radny Krzysztof Nowowiejski zaproponował, że jeżeli zostanie powołana komisja, to
należy sporządzić porządny protokół i skierować go również do Pana Marszałka,
ponieważ w sprawie oczyszczenia kanałów wojewódzkich nie można się porozumieć
z Zarządem Wojewódzkim Melioracji we Włocławku.
Sekretarz urzędu stwierdziła, że jeżeli dostanie prze Radę Gminy takie umocowanie
to napisze skargę do Marszałka w tej sprawie.
Radny Mirosław Linowiecki nawiązując do powyższego uważa, że po sporządzeniu
przez Komisję protokółu należy wysłać stanowcze pismo z żądaniem wyczyszczenia
kanału, ponieważ jako właściciel są odpowiedzialni za jego stan. Ponadto
zaproponował, aby ci rolnicy, którzy mają zalane tereny przez ten kanał, a nie są
ubezpieczeni wystąpili do Sądu przeciwko Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji.
Przewodniczący Rady Gminy podsumowując dyskusje na ten temat przypomniał o
powołaniu Komisji w poszerzonym składzie, która oceni stan faktyczny.
Przewodniczący Rady poinformował, że po uchwaleniu Uchwały w sprawie odnowy
miejscowości Płowce pojawił się techniczny błąd, który należało usunąć.
O szczegółową informację na ten temat poprosił Inspektor Teresę Chęś, która
wyjaśniła, że w treści podjętej uchwały występowała nazwa miejscowości Płowce,
natomiast po przewiezieniu całej dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego, gdzie
ubiegaliśmy się o dotacje okazało się, że na dokumentacji z geodezji miejscowości
Płowce nie ma, są natomiast Płowce I i Płowce II. Dla Urzędu Marszałkowskiego
gdzie składaliśmy wniosek nie jest ważne, że jest to jedno sołectwo natomiast liczy
się w tym przypadku tylko nazwa miejscowości i wniosek z tego powodu zostałby
odrzucony. W związku z tym została poprawiona w uchwale nazwa miejscowości na
Płowce II.
Sekretarz gminy poinformowała, że wnioski o dotację zostały rozpatrzone
pozytywnie.
Zastępca Wójta Dionizy Wojciechowski odczytał apel o dobrowolną pomoc dla
mieszkańców gmin dotkniętych powodzią.
Prosił, aby mieszkańcy Gminy włączyli się do pomocy. Pomoc może być zarówno
rzeczowa jaki i finansowa. Prosił o przedyskutowanie tej sprawy.
Sekretarz Gminy poinformowała, że dzwoniła do Urzędu Gminy Słubice, jest to ta
Gmina w dawnym województwie płockim, dziś mazowieckim, gdzie w niedzielę pękł
wał w miejscowości Świniary. Dowiedziała się, że bardziej pożądana jest pomoc
finansowa, która zostanie przeznaczona na remonty oraz zakup kontenerów do
zakwaterowania mieszkańców. Jest to najbliższa Gmina, jednak Rada może
wskazać inną. Gmina, do której dzwoniła w zasadzie przyjmie wszystko, bo wszystko
jest tam potrzebne.
Radny Wiesław Migdalski zaproponował aby Radni wpłacili połowę diety na ten cel.
Radny Mirosław Linowiecki zaproponował również aby w dniu dzisiejszym zacząć
zbierać środki na ten cel.
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Radny Krzystof Nowowiejski zaproponował, aby wpłacać tyle ile każdy może.
Radny Kazimierz Skupniewicz zaznaczył, że nie jest to tylko pomoc od Radnych
i należy w pomoc zaangażować całą Gminę.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że przy angażowaniu całej Gminy powstaje pewien
dylemat prawny, gdyż jest ustawa o zbiórkach publicznych, która mówi, że zbiórki
prowadzić mogą stowarzyszenia, osoby prawne, a nie mogą być to osoby
indywidualne. Taką zbiórkę być może mogłyby prowadzić szkoły.
Radny Krzysztof Nowowiejski poinformował, że szkoły już prowadzą zbiórkę w formie
rzeczowej, ponadto nie wszystkie dzieci z naszej Gminy chodzą do naszych szkół.
Podkreślił również, że nie podejmie się zbiórki pieniężnej, gdyż może to zostać źle
odebrane przez mieszkańców.
Stanowisko
Małkowska.

Radnego

Nowowiejskiego

poparła

Sołtys

Piołunowa

Jadwiga

Radny Krzysztof Nowowiejski uważa, że można tradycyjnie puścić kurendę do
mieszkańców z podanym kontem, na jakie można pomoc przekazywać i każdy
indywidualnie może takiej wpłaty dokonać.
Radny Kazimierz Skupniewicz poparł propozycję Radnego Nowowiejskiego, aby
sołtysi przekazali mieszkańcom informacje z numerem konta, na jakie ma wpływać
pomoc i każdy indywidualnie rozważy czy takiej pomocy udzieli, będzie to również
zgodne z prawem.
Radny Ireneusz Głowacki uważa jednak, że sołtysi powinni zająć się bezpośrednio
zbiórką pieniędzy. Każda osoba wpłacająca ujęta zostałaby na liście potwierdzając
dokonanie wpłaty własnoręcznym podpisem, a całość sołtys wpłaciłby do banku.
Radna Barbara Chojnacka zaproponowała, aby z funduszu sołeckiego przekazać
jakieś środki. Zaznaczyła również, że jako sołtys jest przeciwna zbiórce pieniędzy
bezpośrednio przez sołtysów. Sołtysi cały czas na coś zbierają pieniądze
i mieszkańcy mają już tego dość.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wybór formy pomocy jest waży, ponieważ
przy wpłatach bezpośrednich przez mieszkańców będzie to pomoc indywidualna,
a nie od całej Gminy, należy więc to rozważyć.
Radny Krzysztof Nowowiejski zaproponował, aby Pani Skarbnik utworzyła specjalne
konto w banku, na które będzie można dokonywać wpłat.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że musi się dowiedzieć czy jest to prawnie możliwe.
Kierownik GOPS poinformowała o możliwości i zasadach zbiórki rzeczowej dla
powodzian, jaka została zaproponowana przez Urząd Wojewódzki Wydział Polityki
Społecznej.
Radny Marian Bandyszewski zapytał czy GOPS mógłby się zająć zbiórką rzeczy, a
ponadto podać mieszkańcom nr konta, na które będzie można wpłacać pomoc
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finansową. Obecnie najbardziej mieszkańcom poszkodowanych Gmin potrzebne są
podstawowe środki do życia, natomiast w terminie późniejszym będzie można
pomyśleć nap. o zbiórce zboża.
Kierownik GOPS odpowiedziała, że może zająć się zorganizowaniem takiej pomocy,
należy jednak zastanowić się, gdzie będą składowane zebrane rzeczy, gdyż GOPS
nie dysponuje nadmiarem pomieszczeń.
Zastępca Wójta podsumował, że zbiórkę rzeczową będzie prowadził GOPS,
w sprawach finansowych za pomocą sołtysów zostanie przekazana informacja do
mieszkańców, natomiast sprawy prawne i techniczne uzgodnimy w najbliższym
czasie.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby zaznaczyć, żeby przy zbiórce rzeczowej
mieszkańcy przekazywali rzeczy nowe.
Sekretarz Gminy powiedziała, że przygotowana zostanie odpowiednia informacja dla
mieszkańców w tej sprawie.
Radny Kazimierz Wiśniewski będąc również sołtysem uważa, że sołtysi powinni
indywidualnie zając się zbieraniem pieniądze dla powodzian.
Przewodniczący Rady Gminy uważa, że każdy musi tę sprawę rozważyć
indywidualnie.
Radny Kazimierz Skupniewicz podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat
zdewastowanego Grobu rodziny Biesiekierskich w Witowie, gdzie ostatnio był
i widział jak ten grób wygląda. Zaznaczył, że Szkoła w Płowcach stoi na gruntach
Biesiekierskich, ponadto Gmina korzysta z parku w Płowcach. Uważa, że grób tej
rodziny powinien być uporządkowany, ponieważ stanowi wizytówkę Gminy.
Zaproponował, aby raz do roku w ramach lekcji, uczniowie szkoły w Płowcach zajęli
się uporządkowaniem grobu, byłaby to dla nich lekcja obywatelska.
Zastępca Wójta poinformował, że rodzina Biesiekierskich żyje, byli na naszym terenie
2 lata temu, ale nikt nie zainteresował się grobem ich przodków.
Radny Kazimierz Skupniewicz uważa jednak, że o takich grobach należy pamiętać i
należy to do obowiązków Gminy.
Radny Mirosław Linowiecki podziękował koledze Skupniewiczowi za poruszenie tego
problemu. Również uważa, że mieszkańcy Gminy bez względu na rodzinę powinni
się tym zająć. Rodzina Biesiekierskich była rodziną patriotyczną, walczącą
w powstaniach, z tego tytułu również była prześladowana i straciła część majątku.
Grób ten w latach 90 został zdewastowany i rozkradziony. Będzie starał się poruszyć
tę sprawę również z Księdzem Proboszczem w Witowie. Jeszcze raz podziękował
Panu Kazimierzowi Skupniewiczowi za podjęcie tego tematu.

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