PROTOKÓŁ
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 19 listopada 2008 r.
W obradach udział wzięli:
- Radni,
- Sołtysi,
- Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy,
- zaproszeni goście Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„SANIKO” Sp. z o.o. z Włocławka Sławomir Sarnowski oraz jego zastępca
Edward Ziemski,
- pracownicy obsługujący sesję.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Skupniewicz dokonał otwarcia
obrad XVIII Sesji Rady Gminy, witając 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. Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Radziejów omówi
przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO”
Spółka z o.o. w Włocławku.
3. Projekt uchwały w sprawie „przekazania upowaŜnienia Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do
podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie „uchylenia uchwały Nr XVI/78/2008 Rady
Gminy Radziejów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Radziejów
obejmującego tereny rolne w miejscowości Broniewek – część działki
o nr ewidencyjnym 107/38”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie „ekwiwalentu pienięŜnego dla członków
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych uczestniczących w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach poŜarniczych organizowanych przez
Państwową StraŜ PoŜarną lub Gminę”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

6. Projekt uchwały w sprawie „wyraŜenia woli nieodpłatnego przejęcia
nieruchomości niezabudowanej od PKP S.A. pod budowę ścieŜki
pieszo-rowerowej w miejscowości Bieganowo”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
7. Projekt uchwały w sprawie „obniŜenia ceny skupu z 1 ha
przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i
szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uŜytków
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
8. Projekt uchwały w sprawie „określenia stawek
nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2009 rok”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

podatku

od

9. Projekt uchwały w sprawie „zwolnień w podatku od nieruchomości na
2009 rok”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
10. Projekt uchwały w sprawie „określenia wysokości podatku od środków
transportowych na rok podatkowy 2009”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
11. Projekt uchwały w sprawie „opłaty targowej na 2009 rok”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
12. Projekt uchwały w sprawie „ustalenia opłat za wodę pobieraną
z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
13. Projekt uchwały w sprawie „ustalenia wysokości ryczałtu na pokrycie
kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji sołtysa”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
14. Projekt uchwały w sprawie „zmian w budŜecie”:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
15. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych za 2007 rok.
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16. 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.
17.
18.
19.

Dyskusja.
Składanie wniosków i interpelacji.
Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 a, b, c) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radziejów Kazimierz
Skupniewicz po odczytaniu porządku obrad udzielił głosu Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie ElŜbiecie Radzimskiej,
która poinformowała zebranych, Ŝe po zakończeniu obrad sesji w restauracji
„Na Skarpie” w ramach realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki
odbędzie się Seminarium Promocyjne, na które wszystkich zebranych
zaprasza.
W chwili otwarcia Sesji na stan 14 radnych było obecnych 14. Sesja jest
prawomocna do podejmowania uchwał.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Sekretarzem obrad sesji został wybrany Radny Kazimierz Wiśniewski
13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Protokół z obrad XVII sesji został wyłoŜony do wglądu bez odczytania.
Ad. 2) Prezes Przedsiębiorstwa gospodarki Komunalnej „SANIKO” Spółka
z o.o. w Włocławku Sławomir Sarnowski poinformował, Ŝe zgodnie
z przyjętymi załoŜeniami z dniem 1 października 2008 roku reprezentowana
przez niego Spółka przejęła cesje na wywóz nieczystości z terenu Gminy
Radziejów od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Spółka
z o.o. w Radziejowie, co oznacza Ŝe wszystkie umowy, które były wcześniej
zawarte są aktualne. Zostało juŜ otwarte biuro firmy w Radziejowie na
ul.Brzeskiej 47a, które jest czynne od godz. 1000 do godz. 1400. Zawieranie
nowych umów czy inne sprawy moŜna załatwić w tej placówce, nie ma
potrzeby jeŜdŜenia do Włocławka. W najbliŜszym czasie rozesłane zostaną na
poszczególne sołectwa ulotki informacyjne, a takŜe chcemy zorganizować
zebrania z mieszkańcami sołectw Gminy. Poprosił sołtysów o informacje,
kiedy będą zebrania w sołectwach wówczas przyjedzie przedstawiciel
przedsiębiorstwa. Cena obecnie została na tym samym poziomie, natomiast
od 1 stycznia zwiększa się znacznie opłata marszałkowska za składowanie
1 tony śmieci z 75 zł do 100 zł i w związku z tym cena musi ulec
podwyŜszeniu.
Poprosił swojego zastępcę o szczegółowe dane na temat opłat i fakturowania
usług.
Pan Edward Ziemski – zmianie ulegną terminy płatności i fakturowania usług,
faktura będzie wystawiana na koniec kwartału, a nie jak dotychczas na
początek kwartału.
Opłat moŜna dokonywać w biurze w Radziejowie. KaŜdy z mieszkańców, jeŜeli
będzie miał w danym okresie śmieci więcej, to moŜe w biurze zakupić
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odpowiednio oznakowane worki na śmieci, które będą zabierane. MoŜna
równieŜ zakupić worki na plastyki czy teŜ na materiały rozbiórkowe.
Sołtys A. Rzępołuch – czy będzie selekcja odpadów.
Pan Edward Ziemski - obecnie mamy 11 punktów na terenie Radziejowa na
plastyki i szkło głownie przy szkołach, są to pojemniki ogólnie dostępne.
MoŜna natomiast zakupić worki i tak np. worek na plastyki kosztuje połowę
tego co worek na zwykłe odpady. Z panem Wójtem uzgodnimy punkty na
terenie gminy, gdzie mogą zostać ustawione pojemniki na selektywna zbiórkę
odpadów.
Radna B. Chojnacka – zapytała czy pojemnik musi być pełen, Ŝeby został
zabrany, poniewaŜ spotkała się z tym, Ŝe nie pełne zbiorniki nie zostały
opróŜnione.
Prezes Sławomir Sarnowski - pojemniki powinny być zawsze opróŜniane, ale
obecnie jest nieco jeszcze bałaganu, obecnie tworzymy bazę danych na około
2000 odbiorców i wyjaśniamy wszystkie nieścisłości. Chcemy, aby
w przyszłości klient dokładnie wiedział, co ile dni będą wywoŜone śmieci,
obecnie te dni wywozu były róŜne i nikt dokładnie nie wiedział, kiedy będą
kosze opróŜniane.
Radny Jan OdwaŜny – czy organizowana jest równieŜ zbiórka sprzętu AGD.
Prezes Sławomir Sarnowski - jesteśmy na tym rynku dopiero półtora miesiąca,
taki punkt będzie uruchomiony na ul. Brzeskiej w przyszłym tygodniu na stałe.
MoŜna tam będzie bezpłatnie składować takie odpady, nie będziemy
przyjmować odpadów niebezpiecznych typu np. akumulatory. JeŜeli będziemy
musieli po taki sprzęt dojechać wówczas będzie pobierana opłata za przewóz.
]
Wójt Gminy oraz Radny Kazimierz Skupniewicz poruszyli problem odbioru
ogumienia.
Prezes Sławomir Sarnowski - jeŜeli będziecie państwo mieli problem
z oponami to moŜecie skorzystać z usług firmy, która prowadzi utylizację opon
i z usług której my korzystamy, jednak do tej pory nie mieliśmy zgłoszeń, Ŝe są
problemy z uŜywanymi oponami.
Radny M.Linowiecki – poprosił o numer telefonu do biura firmy w Radziejowie.
Prezes Sławomir Sarnowski – ulotki ze wszystkimi danymi zostaną
dostarczone do wszystkich sołectw oraz do pana Wójta.
Zastępca Prezesa Edward Ziemski - podał numer telefonu do biura firmy w
Radziejowie 0 54 285 3418.
Radny Kazimierz Wiśniewski (sołtys Czołowa) oraz Sołtys Bieganowa podali
terminy zebrań sołeckich, na które mogą przybyć przedstawiciele Spółki
SANIKO.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Skupniewicz podziękował
gościom za przybycie i udzielone informacje.

Ad. 3 a i b) Projekt uchwały w sprawie „przekazania upowaŜnienia
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do
podejmowania
działań
wobec
dłuŜników”
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. 4 a i b) Projekt uchwały w sprawie „uchylenia uchwały Nr XVI/78/2008

Rady Gminy Radziejów z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejów obejmującego
tereny rolne w miejscowości Broniewek - część działki o nr ewidencyjnym
107/38” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian
Bandyszewski.
Inspektor Janusz Kaczmarek wyjaśnił, Ŝe Biuro Prawne Urzędu
Wojewódzkiego, do którego została przesłana uchwalona uchwała nie
zaakceptowało pozytywnie uzgodnienia z Sanepidem w Radziejowie w
związku z tym uchwałę naleŜy uchylić.
Obecnie w związku ze zmianą przepisów będzie moŜna wydawać zezwolenia
na budowę na podstawie decyzji i nie ma potrzeby przygotowywania nowej
uchwały w tym temacie.
Radny Krzysztof Nowowiejski – czy do kaŜdej decyzji muszą być
przeprowadzone wszystkie uzgodnienia.
Inspektor Janusz Kaczmarek – wszystkie procedury w tym uzgodnienia muszą
być przeprowadzone podobnie jak przy planie zagospodarowania
przestrzennego.
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 „ekwiwalentu pienięŜnego dla członków
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach poŜarniczych organizowanych przez Państwową StraŜ
PoŜarną lub Gminę” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Marian Bandyszewski.
Inspektor Leszek Rosół – z dniem 25 września 2008 roku weszła w Ŝycie
zmiana ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej, zgodnie z którą Rada Gminy
uzyskała kompetencje do uchwalenia ekwiwalentu pienięŜnego, który nie
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moŜe przekroczyć 1/175 stawki godzinowej. Uchwalenie tego ekwiwalentu jest
wymogiem ustawowym.
Radny Andrzej Pawlak uwaŜa, Ŝe zaproponowana stawka za jedną godzinę
w działaniach ratowniczych jest zbyt niska.
Wójt Gminy – podkreślił, Ŝe dotyczy to Ochotniczych StraŜy PoŜarnych i jest
ona porównywalna do tych gmin ościennych, w których taki ekwiwalent został
juŜ uchwalony.
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 woli nieodpłatnego
przejęcia nieruchomości od PKP S.A. pod budowę ścieŜki pieszo-rowerowej w
miejscowości Bieganowo” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Marian Bandyszewski.
Wójt Gminy – wyjaśnił, Ŝe po rozmowach z przedstawicielami Zarządu
Nieruchomości PKP w Bydgoszczy jest wola nieodpłatnego przekazania
gruntów od Bieganowa do Przemystki w kierunku Broniewa.
Radny Kazimierz Skupniewicz zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o
poproszenie na obrady Sesji w najbliŜszym czasie przedstawicieli PKP celem
omówienia moŜliwości pierwokupu gruntów.
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 5 minutową
przerwę
Po przewie:
Ad. 7 a i b) Projekt uchwały w sprawie „obniŜenia ceny skupu z 1 ha
przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia od podatku rolnego uŜytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian
Bandyszewski.
Wójt Gminy – poinformował, Ŝe na wspólnych posiedzeniach komisji
zaakceptowano jego propozycję podniesienie podatku na poziomie 3%. Po tej
podwyŜce podatek zwiększy się o 1 zł i wynosił będzie 31 zł.
Zwrócił uwagę na apel Związku Zawodowego Rolników, aby nie podnosić
podatku rolnego wyŜej niŜ 38 zł. Nasza kwota jest znacznie niŜsza. Prosił o
uchwalenie uchwały z zaproponowaną stawką podatku.
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Radny Kazimierz Skupniewicz podzielił się uwagą, Ŝe Związek Zawodowy
Rolników prosił o przyjęcie podatku rolnego w kwocie nie przekraczającej 38 zł
natomiast średnia podatku w zeszłym roku w naszym województwie wynosi
41 zł. W związku z tym wysokość 31 zł podatku jest wysokością do przyjęcia.
Sołtys Roman Piłat uwaŜa, Ŝe w związku z bardzo niskimi cenami pszenicy są
to za wysokie stawki.
Radny Jan OdwaŜny stwierdził, Ŝe Wójt Gminy zaproponował minimalną
wartość wzrostu podatku. UwaŜa, Ŝe na terenie naszej Gminy ta stawka
podatku jest niska. Zbyt duŜy wzrost podatku mógłby spowodować zaległości
w płaceniu podatku przez rolników.
Radny Kazimierz Skupniewicz – wg GUS cena skupu Ŝyta obecnie wynosi 36
zł jest to równieŜ mniej niŜ proponowana stawka podatku.
Rady Mirosław Linowiecki – uwaŜa, Ŝe zarówna zbyt wysoka stawka podatku
jak i zbyt niska nie są najlepszym rozwiązaniem. Zbyt wysoka stawka
powoduje jeszcze większe trudności w płatnościach rolników, których sytuacja
jest dość cięŜka. Zbyt niski powoduje brak środków na inwestycje. Musimy
pamiętać jednak, Ŝe podatek jaki płacimy wraca na teren naszej gminy
w postaci róŜnych inwestycji np. drogowych, na szkolnictwo.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8 a i b) Projekt uchwały w sprawie „określenia stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Radziejów na 2009 rok” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Wójt Gminy – wszystkie stawki podatku od nieruchomości podwyŜszono o 3%,
jest to znikoma podwyŜka w większości o 1 gr. Wszystkim mieszkańcom Ŝyje
się dość trudno dotyczy to nie tylko rolników. Są to stawki jedne z najniŜszych
na terenie województwa. Będziemy starali się pozyskiwać środki z innych
źródeł, moŜe uda się w przyszłym roku uruchomić elektrownie wiatrowe.
Środki z Unii Europejskiej są bardzo trudne do uzyskania. Składaliśmy
wniosek na drogę w Czołowie, w międzyczasie zmieniono warunki ubiegania
się o środki, które rozpatrywane mają być dopiero w kwietniu przyszłego roku.
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 i b) Projekt uchwały w sprawie „zwolnień w podatku od nieruchomości
na 2009 rok” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian
Bandyszewski.
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Wójt Gminy – zapisy tej uchwały zwalniają rolników tak jak do tej pory z opłaty
podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych. W związku ze zmianą
przepisów projekt uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie do zaopiniowania.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Radny Ireneusz Głowacki z waŜnych przyczyn rodzinnych zwolnił się
z uczestnictwa w dalszych obradach Sesji u Zastępcy Przewodniczącego
Rady Gminy Radziejów Kazimierza Skupniewicza.
Ad. 10 a i b) Projekt uchwały w sprawie “określenia wysokości podatku od
środków transportowych na rok podatkowy 2009” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 11 a i b) Projekt uchwały w sprawie „opłaty targowej na 2009 rok” odczytał
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12 a i b) Projekt uchwały w sprawie „ustalenia opłat za wodę pobieraną z
urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Radny Krzysztof Nowowiejski wnioskował, aby Kierownik SOTG Andrzej
Woźniak przygotował dokładną kalkulację wody.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13 a i b) Projekt uchwały w sprawie „ustalenia wysokości ryczałtu na
pokrycie kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji sołtysa”
odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
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Ad. 14 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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.

Ad 15. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych za 2007 rok
przedstawiła Inspektor Teresa Chęś – do Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Radziejowie wpłynęło 27 oświadczeń majątkowych w tym:
- 11 oświadczeń majątkowych nadesłanych przez Wójta Gminy,
- 14 oświadczeń majątkowych nadesłanych przez Przewodniczącego Rady
Gminy,
- 2 oświadczenia nadesłane przez Wojewodę.
Po dokonanej analizie oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 16 a, b i c) Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Skupniewicz
stwierdził, Ŝe szczegółowe zasady wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
otrzymali wszyscy radni w związku z tym moŜna przystąpić do wyboru Komisji
Skrutacyjnej. Poprosił, aby Radni przedstawili kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Marian Bandyszewski zgłosił Radną Barbarę Chojnacką,
Radny Krzysztof Nowowiejski zgłosił Radnego Władysława Śniadeckiego,
Radny Mirosław Linowicki zgłosił Radnego Henryka Tomczaka.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej.
Zastępca Przewodniczącego Marian Bandyszewski odczytał skład Komisji
Skrutacyjnej:
1. Barbara Chojnacka
2. Henryk Tomczak
3. Władysław Śniadecki
Przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Za podanym
składem komisji głosowało 10 Radnych, 3 Radnych wstrzymało się od głosu.
Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego składu Przewodniczącego.
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Barbara Chojnacka.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Skupniewicz poprosił o
zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy .
Radny Mirosław Linowiecki zgłosił Radnego Kazimierz Skupniewicza, który
wyraził zgodę na kandydowanie,
Radny Stanisław Wielgopolan zgłosił Radnego Andrzeja Pawlaka, który
wyraził zgodę na kandydowanie,
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Radny Krzysztof Nowowiejski zgłosił Radnego Mariana Bandyszewskiego,
który wyraził zgodę na kandydowanie.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowywania kart do głosowania.
W trakcie przygotowywania kart do głosowania głos zabrał Radny Mirosław
Linowiecki – prosząc o informacje na temat działalności Związku Gmin Zlewni
Jeziora Gopło w Kruszwicy.
Wójt Gminy – rozwaŜa moŜliwość wystąpienia z tego związku. Przystępując
do Związku mieliśmy nadzieję, Ŝe dzięki temu będziemy mogli realizować
poprzez pozyskane środki inwestycje głownie z zakresu ochrony środowiska.
Jednak obecnie sprawy wyglądają zupełnie inaczej i pozostawanie dalej
w Związku moŜe być bezcelowe.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a następnie zebrała je do
urny i przystąpiła do przeliczenia oddanych głosów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Chojnacka odczytała Protokół
z przeprowadzonego głosowania stwierdzając, Ŝe na stan 13 Radnych
obecnych było 13 Radnych, oddano głosów 13 w tym głosów waŜnych 13.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
1. Radny Marian Bandyszewski
4 głosy,
2. Radny Andrzej Pawlak
6 głosów,
3. Radny Kazimierz Skupniewicz
3 głosy
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 6 głosów (protokół
w załączeniu).

Zastępca Przewodniczącego Rady Kazimierz Skupniewicz w związku
z wynikiem głosowania zarządził druga 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 13 Radnych, obecnych było 13 radnych,
oddanych głosów 13 w tym waŜnych głosów 13, niewaŜnych 0.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
1. Radny Marian Bandyszewski
5 głosów,
2. Radny Andrzej Pawlak
8 głosów.
W związku z tym, Ŝe Radny Andrzej Pawlak uzyskał wymaganą bezwzględną
większość głosów został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy
Radziejów (protokół w załączeniu).
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Projekt uchwały w sprawie „wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Radziejów” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian
Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. W chwili głosowania było
obecnych 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 1
głosie wstrzymującym się. Uchwała została podjęta większością głosów.
Wszyscy zebrani złoŜyli gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady
Gminy Radziejów Andrzejowi Pawlakowi.
Przewodniczący Radny nie kryjąc wzruszenia podziękował za wszystkie
oddane głosy te „za” jak równieŜ te „przeciw”, stwierdzając Ŝe będzie się starał
pełnić swoją funkcje jak najlepiej, aby sprostać wymaganiom zarówno
zwolenników jak i przeciwników.

Ad. 17 i 18. Sołtys Ignasiak złoŜył gratulacje w imieniu swoim oraz wszystkich
sołtysów jednocześnie prosząc, aby wszystkie sołectwa i miejscowości były
traktowane jednakowo, a nie po macoszemu tam gdzie dana miejscowość czy
sołectwo nie ma swego przedstawiciela w Radzie Gminy. UwaŜa, Ŝe tak
właśnie jest w Czołówku gdzie nie są uzupełnione lampy oraz najgorsze drogi
w Gminie.
Przewodniczący Rady Gminy - podziękował za gratulacje i uwagi.

Ad. 19) Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak podziękował zebranym
za udział w posiedzeniu i zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Radziejów.

Protokołowała

Sekretarz Sesji

Teresa Chęś

Kazimierz Wiśniewski
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