PROTOKÓŁ
z obrad XVII Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 września 2008 r.
W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi
- Wójt Gminy,
- pracownicy obsługujący sesję
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Skupniewicz poprosił wszystkich
zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego
Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów Stanisława śbikowskiego
następnie dokonał otwarcia obrad XVII Sesji Rady Gminy, witając wszystkich
obecnych, po czym przedstawił proponowany porządek obrad wraz
z wprowadzonymi poprawkami (po punkcie drugim wprowadzono dodatkowy
punkt natomiast punkt 3 przeniesiono do punktu 9):
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 wygaśnięcia mandatu radnego:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie „wyraŜenia zgody na najem lokalu
uŜytkowego”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie „przekazania do GOPS w Radziejowie
zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłuŜników
alimentacyjnych”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie „upowaŜnienia Wójta Gminy Radziejów do
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie budowy między
gminnej ścieŜki pieszo-rowerowej Radziejów – Dobre – Zakrzewo –
Koneck”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie „wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie
nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej”:

a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
7. Informacja z wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku:
a) odczytanie przez Wójta Gminy opinii Regionalnej
Obrachunkowej,
b) dyskusja,

Izby

8. Projekt uchwały w sprawie „zmian w budŜecie”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
9. Projekt uchwały w sprawie „wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Radziejów”:
a) zapoznanie Radych z zasadami
dotyczącymi
wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru,
c) głosowanie i podjęcie uchwały.
10.
11.
12.

Dyskusja.
Składanie wniosków i interpelacji.
Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 a, b, c) W chwili otwarcia Sesji na stan 14 radnych było obecnych 14.
Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawkami głosowało 14 radnych.
Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Jan OdwaŜny 13 głosami, przy
1 głosie wstrzymującym się.
Protokół z obrad XVI sesji został wyłoŜony do wglądu bez odczytania.
Ad. 2 a i b) Projekt uchwały w sprawie „wygaśnięcia mandatu radnego
Stanisława śbikowskiego z listy Nr 1 oznaczonej nazwą „Komitet Wyborczy
PSL” w okręgu wyborczym Nr 8 z powodu śmierci” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 3 a i b) Projekt uchwały w sprawie „wyraŜenia zgody na najem lokalu
uŜytkowego”
odczytał
Zastępca
Przewodniczącego
Rady
Marian
Bandyszewski.
Inspektor Leszek Rosół wyjaśnił, Ŝe do Wójta Gminy został złoŜony wniosek
przez Pana Krzysztofa Serockiego ze Skibina o dalsze przedłuŜenie umowy
najmu lokalu uŜytkowego słuŜącego jako pomieszczenie na sklep, który
obecnie wynajmuje Pan Serocki. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy
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zasadami zbywania i nabywania nieruchomości niezbędne jest podjęcie tej
uchwały celem przedłuŜenia umowy najmu.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4 a i b) Projekt uchwały w sprawie „przekazania do GOPS w Radziejowie

zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłuŜników
alimentacyjnych” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian
Bandyszewski.
Kierownik GOPS ElŜbieta Radzimska – z dniem 1 października wchodzi
w Ŝycie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku
z tym, aby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie mógł
podejmować niezbędne działania wobec dłuŜników alimentacyjnych niezbędne
jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5 a i b) Projekt uchwały w sprawie „upowaŜnienia Wójta Gminy Radziejów

do zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie budowy między
gminnej ścieŜki pieszo-rowerowej Radziejów – Dobre – Zakrzewo – Koneck”
odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Wójt Gminy Jerzy Zmierczak – z inicjatywą ścieŜki pieszo-rowerowej wystąpiło
4 wójtów w tym Wójt Gminy Dobre, który jest głównym inicjatorem
i koordynatorem działań w tej sprawie. ŚcieŜka ma przebiegać przez 4 gminy
do Bieganowa. Być moŜe będzie moŜliwość przedłuŜenia tej ścieŜki do
Radziejowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Do Bieganowa ścieŜka
będzie połoŜona na gruntach po kolejce wąskotorowej. Grunty te zostały nam
nieodpłatnie przekazane, mamy na nie załoŜoną Księgę Wieczystą. Nie
wszystkie gminy mają jednak uregulowane prawo własności gruntu.
Rozpoczęcie realizacji tego projektu jest przewidziane na 2011 rok.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6 a i b) Projekt uchwały w sprawie „wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie
nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Wójt Gminy Jerzy Zmierczak – wyjaśnił, Ŝe dotyczy to terenu po byłej bazie
SKR w Kłonówku, grunt o powierzchni 0,34 ha chce wydzierŜawić
i zagospodarować Pan Władysław Śniadecki z Kłonówka ojciec radnego
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Władysława Śniadeckiego. WydzierŜawienie nieruchomości umoŜliwi lepsze
zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w koło dawnej bazy SKR.
Wszystkie Komisje Rady wyraziły pozytywną opinie na ten temat w związku
z tym poprosił o uchwalenie omawianej uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Skupniewicz ogłosił 10 minutową
przerwę.
Po przerwie:
Ad. 7 a i b) Informacja z wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku.
Uchwałę Nr 137/2008 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2009 roku wraz
z uzasadnieniem w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonej przez Wójta
Gminy Radziejów informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za
pierwsze półrocze 2008 roku, odczytała Zastępca Wójta Arleta Brochocka.
Uchwała ta stanowi załącznik do protokółu.
Wójt Gminy Jerzy Zmierczak – udzielił informacji na temat niskich wydatków
inwestycyjnych. Wydatki te nastąpią dopiero w drugim półroczu, poniewaŜ
procedury
przygotowania
dokumentacji,
przetargów
zawsze
są
przygotowywane w pierwszym półroczu, natomiast samo wykonanie
i związane z tym wydatki następują w drugim półroczu. Procedury przetargowe
przedłuŜają się ze względu na brak wykonawców na krótkie odcinki dróg.
Przedsiębiorstwa są zainteresowanie duŜymi inwestycjami. Wójt Gminy
zaproponował, aby Radni na najbliŜszych posiedzeniach Komisji obejrzeli
drogi w gminie Dobre i Osięcinach gdzie wykonano drogi nową technologią
znacznie tańszą. Grysowanie takie moŜna wykonać na terenie naszej gminy
umoŜliwiło by to wykonanie praktycznie wszystkich dróg, które były
wnioskowane przez najbliŜsze dwa lata, czyli do kończ tej kadencji. Dotyczy to
dróg Starego Radziejowa, Bieganowa, tam gdzie są rozpoczęte drogi moŜna
by je skończyć. Najprawdopodobniej od stycznia przyszłego roku Wicepremier
Schetyna przeznaczy dodatkowe środki dla samorządów na drogi lokalne.
W chwili obecnej mamy złoŜony wniosek na środki z funduszy unijnych na
drogę w Czołowie.
Radny Krzysztof Nowowiejski – czy tą nową technologią robi się podwójne
grysowanie.
Wójt Gminy Jerzy Zmierczak – na istniejący kamień połoŜony jest następny
kamień bazaltowy lub polny, następnie masa, emulsja i grys i jeszcze jeden
grys.
Radny Jan OdwaŜny – nawiązał do niskiego procentu wykonania inwestycji
stwierdzając, Ŝe ma na to duŜy wpływ brak realizacji inwestycji dotyczącej
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przebudowy stacji uzdatniania wody w Płowcach, przyczyną tego jest to, Ŝe
występowaliśmy na tą inwestycje o środki unijne i dziś wiemy, Ŝe
najprawdopodobniej
nie
otrzymamy
dofinansowania.
Mimo
braku
dofinansowania musimy tą inwestycje dalej realizować, chociaŜ jest to
znaczne obciąŜenie dla naszego budŜetu.
Skarbnik Gminy Irena Szynkowska wyjaśniła, Ŝe na niski procent wykonania
inwestycji nie zawaŜyło brak realizacji inwestycji w Płowcach gdzie w budŜecie
po korektach zaplanowane jest na ten rok 18.300 zł natomiast 1.200.000 zł
przeznaczone zostanie w przyszłym roku, natomiast drogi i kolektor ściekowy
w Broniewie, na których prace zostaną zakończone w drugim półroczu.
Wójt Gminy Jerzy Zmierczak – wyjaśnił, Ŝe dokumentacja na hydrofornię
w Płowcach będzie waŜna jeszcze w 2009 roku i zrobimy wszystko, aby w tym
czasie inwestycja została zrealizowana z własnych środków.

Ad. 8 a i b) Projekt uchwały w sprawie „zmian w budŜecie” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9 a, b i c) Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Skupniewicz
poinformował, Ŝe nad prawidłowym przebiegiem wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Radziejów będzie czuwał mecenas Józef Badeusz, następnie
przedstawił zasady wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie
z obowiązującym Statutem Rady Gminy Radziejów. Poprosił, aby Radni
przedstawili kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Krzysztof Nowowiejski zgłosił Radną Barbarę Chojnacką,
Radny Mirosław Linowicki zgłosił Radnego Henryka Tomczaka,
Radny Andrzej Pawlak zgłosił Radnego Ireneusza Głowackiego.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej.
Zastępca Przewodniczącego Marian Bandyszewski odczytał skład Komisji
Skrutacyjnej:
1. Barbara Chojnacka
2. Henryk Tomczak
3. Ireneusz Głowacki
Przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Za podanym
składem komisji głosowało 11 Radnych, 3 Radnych wstrzymało się od głosu.
Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego.
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Barbara Chojnacka.
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Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Skupniewicz zarządził
pięciominutową przerwę w obradach celem zastanowienia się do podania
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Po przerwie:
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Skupniewicz poprosił
o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Władysław Śniadecki zgłosił Radnego Krzysztofa Nowowiejskiego,
który wyraził zgodę na kandydowanie,
Radny Kazimierz Wiśniewski zgłosił Radnego Andrzeja Pawlaka, który wyraził
zgodę na kandydowanie,
Radny Jan OdwaŜny zgłosił Radnego Mariana Bandyszewskiego, który wyraził
zgodę na kandydowanie,
Radny Kazimierz Skupniewicz zgłosił Radnego Mirosława Linowieckiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Skupniewicz zarządził
pięciominutową przerwę w obradach, w czasie której Komisja Skrutacyjna
przygotuje karty do głosowania.
Po przerwie:
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a następnie zebrała je do
urny i przystąpiła do przeliczenia oddanych głosów.
W czasie przeliczania głosów Zastępca Wójta Arleta Brochocka
poinformowała, Ŝe wybory uzupełniające w Starym Radziejowie odbędą się
21 grudnia 2008 roku.
Wójt Gminy poinformował, Ŝe wniosek Sołtysów w sprawie wypłaty ryczałtu
miesięcznego został rozpatrzony pozytywnie na wszystkich komisjach. Od
1 stycznia 2009 roku sołtysi oprócz dotychczasowej diety otrzymają
miesięczny ryczałt w wysokości 150 zł. Uchwała w tej sprawie zostanie
podjęta na najbliŜszej Sesji Rady Gminy.
Radny Kazimierz Skupniewicz zwrócił się z pytaniem do Inspektora Leszka
Rosoła czy w sprawie suszy wnioski zostały rozpatrzone juŜ przez Wojewodę.
Inspektor Leszek Rosół – w dalszym ciągu zbierane są wnioski. Wnioski są
przesyłane do Wojewody. Następnie wniosek wraca z opinią i zainteresowane
osoby mogą go odebrać oraz zwrócić się o niskoprocentowy kredyt.
Wójt Gminy Jerzy Zmierczak poinformował, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów będą wypłacane rolnikom zapomogi z tytułu klęski suszy.
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Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Chojnacka odczytała Protokół
z przeprowadzonego głosowania stwierdzając, Ŝe na stan 14 Radnych
obecnych było 14 Radnych, oddano głosów 14 w tym głosów waŜnych 14.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
1. Radny Marian Bandyszewski
2. Radny Mirosław Linowiecki
3. Radny Krzysztof Nowowiejski
4. Radny Andrzej Pawlak

4 głosy,
3 głosy,
2 głosy,
5 głosów.

Komisja stwierdziła, Ŝe Ŝaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej
większości głosów do następnej tury głosowania przechodzi dwóch
kandydatów z największą liczbą głosów tj. Radny Marian Bandyszewski
uzyskując 4 głosy oraz Radny Andrzej Pawlak uzyskując 5 głosów (protokół
w załączeniu).
Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimierz Skupniewicz w związku
z wynikiem głosowania zarządził drugą turę głosowania.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała Radnym,
a następnie zebrała je do urny i przystąpiła do przeliczenia oddanych głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z drugiej tury
głosowania stwierdzając, Ŝe na stan 14 Radnych, obecnych było 14 radnych,
oddanych głosów 14 w tym waŜnych głosów 12, niewaŜnych 2.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
1. Radny Marian Bandyszewski
5 głosów,
2. Radny Andrzej Pawlak
7 głosów.
W związku z tym, Ŝe Ŝaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej
wymaganej większości głosów w II turze głosowania nie dokonano wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów (protokół w załączeniu).
Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimierz Skupniewicz poinformował, Ŝe w
takim przypadku moŜna na nowo przeprowadzić wybór lub przełoŜyć na
następną Sesję Rady Gminy
Radny Krzysztof Nowowiejski złoŜył wniosek, aby ponowne Wybory
przewodniczącego Rady Gminy przeprowadzić na najbliŜszej Sesji Rady
Gminy.
Za wnioskiem głosowało 9 Radnych, 5 Radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 10, 11) Sołtys Przemystki Anna Rzępołach poprosiła o informacje na
temat nowych umów na wywóz nieczystości przez firmę SANIKO, kiedy będą
zawierane.
Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimierz Skupniewicz wyjaśnił, Ŝe
dotychczasowe umowy, które były zawarte z Przedsiębiorstwem Gospodarki
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Komunalnej w Radziejowie są nadal aktualne, natomiast nowe będą
sukcesywnie zawierane.
Wójt Gminy Jerzy Zmierczak – poinformował, Ŝe skontaktuje się z firmą
SANIKO w sprawie bardziej szczegółowych wyjaśnień.
Ad. 12) Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Skupniewicz podziękował
zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady XVII Sesji Rady Gminy
Radziejów.

Protokołowała

Sekretarz Sesji

Teresa Chęś

Jan OdwaŜny
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