PROTOKÓŁ
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 czerwca 2014 r

Rozpoczęcie obrad godz. 1120
W obradach udział wzięli:
- Radni
- Sołtysi
- Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik
- Radca Prawny
- Kierownik GOPS
- Dyrektor GOK
- Pracownicy obsługujący sesję
- Przedstawiciel prasy Pan Mirosław Kowalski
Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy Radziejów,
powitał wszystkich obecnych, następnie przedstawił proponowany porządek obrad po
wcześniejszym wprowadzeniu zmiany poprzez wykreślenie z porządku pkt 14.
I. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
II. Informacja
Kierownika
Biura
Powiatowego
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1). Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Radziejów, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz udzielenie Wójtowi
absolutorium za 2013 rok:
a) wystąpienie Wójta dotyczące realizacji budżetu w 2013 roku,
b) zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy
sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c) zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium,
e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium,
f) wystąpienie przedstawicieli komisji,
g) dyskusja,
h) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
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i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radziejów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
2) „zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów”,
3) „przystąpienia Gminy Radziejów do realizacji projektu pn. „Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Radziejów” nr WND–
POKL.09.01.01-04-042/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej”,
4) „pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej,
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej ”,
5) „pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości Broniewo kategorii drogi gminnej,
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej ”,
6) „uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w roku 2014”,
7) „uchylająca Uchwałę Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzielaną w
ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”,
8) „uchylająca Uchwałę Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz
uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach”,
9) „zasad udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczniów
w szkołach podstawowych i gimnazjach”,
10) „określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzielaną w ramach
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020”,
11) „poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso”,
12) „zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,
13) „udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań
bieżących powiatu”,
14) wycofano z porządku obrad
15) „zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego”,
16) „zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu”,
17) „zmian w budżecie”,
18) „zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
IV. Składanie wniosków i interpelacji.
V. Wolne wnioski i zapytania.
VI. Zakończenie obrad sesji.
Ad I) Przewodniczący Rady stwierdził, że w chwili otwarcia Sesji na stan 15 radnych
obecnych było 15, w związku z tym Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Następnie przedstawił porządek obrad.
Sekretarzem sesji został wybrany Radny Eugeniusz Kapeliński 15 głosami.
Ponadto poinformowano, że protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu.

2

Ad II) Kierownik BP ARiMR w Radziejowie Danuta Dąbrowska poinformowała, że w
nowym programie są zawarte informacje dotyczące premii dla młodych rolników, które
będą kontynuacją poprzedniego programu, restrukturyzacji małych gospodarstw w
postaci pomocy na rozpoczęcie działalności oraz premii na rozwój działalności już
istniejących, rozwoju usług rolniczych, pomocy dla rolników chcących przekazać
gospodarstwo rolne. Po ogólnej prezentacji przekazała zebranym materiały dotyczące
nowego programu.
Sołtys Eugeniusz Krygier zapytał o dewastowane dawne państwowe gospodarstwa
rolne.
Pani Danuta Dąbrowska odpowiedziała, że z tą sprawą należy się skierować do Agencji
Nieruchomości Rolnej.
Radny Marek Piernik zapytał o termin płatności cukrowej.
Pani Danuta Dąbrowska odpowiedziała, że są przygotowane trzy wersje i będą one
konsultowane z jednostkami opiniującymi. Zaproponowała zorganizowanie spotkania w
gminie w celu poruszenia tego tematu.
Radny Kazimierz Skupniewicz zapytał czy są już jakieś informacje dotyczące dopłat do
hodowli.
Pani Danuta Dąbrowska odpowiedziała, że planowane są dopłaty do krów i owiec.
Ad III, 1 a) Wójt Gminy Marek Szuszman poinformował, że 2013 rok był trudnym
okresem dla finansów w szczególności dla finansów publicznych, mimo to Gmina
Radziejów oprócz działalności bieżącej realizowała wiele różnorodnych przedsięwzięć.
Należą do nich: dalsza realizacja rekultywacji wysypiska śmieci w Broniewku,
zakończenie budowy świetlicy w Starym Radziejowie, zakończenie budowy 193
przydomowych oczyszczalni ścieków, asfaltowanie dróg gminnych w miejscowościach
Broniewek, Czołowo, Bieganowo, Opatowice, Kwilno, Kłonówek, Pruchnowie,
zadrzewienie terenów stanowiących własność gminy w Płowcach i Opatowicach,
budowa placów zabaw w Przemystce i Zagorzycach, rozpoczęcie budowy świetlicy
wiejskiej w Biskupicach, budowa PSZOK w Broniewku, budowa nitki wodociągowej
Świątniki – Czołówek w miejscowości Kolonia Wąsewo, budowa oświetlenia drogowego
w Czołowie, Czołówku, Starym Radziejowie Kolonii, Skibinie i Broniewku, zakup
urządzenia do remontu dróg asfaltowych, adaptacja świetlicy wiejskiej na salę
gimnastyczną w Bieganowie, remont remizy OSP w Broniewie, remonty szkół
gminnych, przeniesienie biblioteki gminnej do szkoły podstawowej w Płowcach, dalsza
rozbudowa chodnika w Przemystce, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w
świetlicy wiejskiej w Zagorzycach, utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury, budowa
tablicy pamiątkowej w Płowkach, ogrodzenie placu zabaw w Czołowie, remont dachu
remizy OSP w Starym Radziejowie, oznakowanie turystyczne wokół pomnika w
Płowcach. Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych w 2013 r. stanowi kwotę
3.564.226,82 zł. Realizacja zadań w 2013 roku oraz zaplanowane zadania na 2014 rok
stanowią ciągłość realizacji strategii rozwoju naszej gminy. Przypomniał najważniejsze
inwestycje początku bieżącej kadencji Rady Gminy, które są efektem wspólnej,
wieloletniej pracy. Dodał, że rok 2013 zamknął się deficytem w kwocie 43.548,00 zł przy
planowanym deficycie 1.295.798,00 zł. Na zakończenie dodał, że pozytywny wynik
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realizacji budżetu możliwy był dzięki wspólnej, efektywnej pracy. Podziękował radnym,
sołtysom oraz pracownikom urzędu gminy za wsparcie i zrozumienie, a także za słowa
krytyki, które bywają źródłem dodatkowej inspiracji.
Ad III, 1 b) Zastępca wójta Dionizy Wojciechowski przedstawił uchwałę Nr 8/S/2014
Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10
kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Radziejów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o
stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Skład orzekający postanowił
zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Radziejów sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego (szczegółowe dane stanowi załącznik do protokołu).
Ad III 1, c, d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Czynsz odczytał opinię
Komisji Rewizyjnej Gminy Radziejów o wykonaniu budżetu Gminy za 2013 rok. Komisja
na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 roku po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy
Radziejów z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok pozytywnie zaopiniowała realizację
budżetu Gminy za 2013 rok i wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Wójtowi (szczegółowe dane stanowi załącznik do protokołu).
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr 1/2014 Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Radziejów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziejów za 2013 rok. Wniosek przyjęto w
głosowaniu jawnym jednogłośnie (szczegółową treść uchwały stanowi załącznik do
protokołu).
Ad III, 1 e) Zastępca wójta Dionizy Wojciechowski przedstawił Uchwałę Nr 8/Kr/2014
Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22
maja 2014 roku w sprawie wyrażenie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Radziejów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok
wraz z uzasadnieniem.
Powyższy zespół uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Radziejów za 2013 rok jest zasadny i zgodny
z prawem. (szczegółowa treść uchwały stanowi załącznik do protokołu)
Ad III, 1 f) Przewodniczący Komisji finansowo budżetowej Ireneusz Głowacki
stwierdził, że Komisja finansowo – budżetowa w dniu 25 czerwca 2014 roku po
zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok i
wyjaśnieniami złożonymi przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy postanowiła pozytywnie
zaopiniować wykonanie budżetu Gminy za 2013 rok oraz wnioskuje o udzielnie
absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy Panu Markowi Szuszmanowi,
- Przewodniczący komisji rolnictwa oraz spraw socjalnych Kazimierz Skupniewicz
stwierdził, że Komisja rolnictwa oraz spraw socjalnych na posiedzeniu w dniu 26 maja
2014 r. po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy za 2013 rok oraz
wnioskuje o udzielnie absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy Radziejów,
- Przewodniczący Komisji oświaty i kultury Marian Bandyszewski stwierdził, że na
posiedzeniu Komisji w dniu 30 maja 2014 roku poddano analizie wykonanie budżetu
Gminy za rok 2013. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Mając na uwadze
pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji rewizyjnej postanowiła
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jednogłośnie wnioskować o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok
oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziejów Panu Markowi Szuszmanowi.
Ad III, 1 g) nie podejmowano dyskusji
Ad III, 1 h) Projekt uchwały w sprawie „w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok”
odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Nie wnoszono uwag do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad 1 i) Projekt uchwały w sprawie „udzielenia Wójtowi Gminy Radziejów absolutorium z
tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok” odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 2) Projekt uchwały w sprawie „zmiany regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Radziejów” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 3) Projekt uchwały w sprawie „przystąpienia Gminy Radziejów do realizacji
projektu pn. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej w gminie Radziejów” nr WND–POKL.09.01.01-04-042/13 w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” odczytał
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 4) Projekt uchwały w sprawie „pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości
Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi
publicznej” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 5) Projekt uchwały w sprawie „pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowości
Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi
publicznej” odczytał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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Ad III, 6) Projekt uchwały w sprawie „uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w
roku 2014” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 7) Projekt uchwały w sprawie „uchylająca Uchwałę Nr XXIII/234/2014 Rady
Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
na pomoc rzeczową udzielaną w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020” odczytał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 8) Projekt uchwały w sprawie „uchylająca Uchwałę Nr XXIII/236/2014 Rady
Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w
dożywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczniów
w szkołach podstawowych i
gimnazjach” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 9) Projekt uchwały w sprawie „zasad udzielania pomocy w dożywianiu dzieci w
przedszkolu oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach” odczytał
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 10) Projekt uchwały w sprawie „określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc
rzeczową udzielaną w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020”
odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 11) Projekt uchwały w sprawie „poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso” odczytał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pawlak.
Wójt w ramach wyjaśnień poinformował, że przedstawiony projekt uchwały wynika z
różnych propozycji mieszkańców zgłaszanych na spotkaniach w poszczególnych
sołectwach. Dodał, że wejście do urzędu jest utrudnieniem dla ludzi w podeszłym
wieku. Nie jest to dodatkowy obowiązek dla sołtysów tylko dodatkowa możliwość dla
mieszkańców, która ułatwi im uiszczanie opłat. Sołtysi nie mają obowiązku chodzenia
do ludzi.
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Sołtys Krzysztof Nowowiejski zapytał, czy sołtysi otrzymają wykaz osób, od których
należy pobrać opłaty.
Skarbnik odpowiedziała, że ze względu na ochronę danych osobowych nie.
Radny Kazimierz Czynsz zaznaczył, że te listy będą dostępne wyłącznie dla sołtysów.
Sołtys Jan Odważny zaznaczył, że rozmawiał z sołtysami z innej gminy i sołtysi mają
druki inkasa przez co wiedzą jaką kwotę pobierać. Dodał, że wcześniej sołtysi
podpisywali oświadczenie o nieujawnianiu danych osobowych.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie jest to obowiązek dla sołtysów a jedynie
dodatkowa możliwość dla mieszkańców.
Radny Kazimierz Skupniewicz zaznaczył, że uchwała nie narzuca na sołtysów
obowiązku zbierania opłat, tylko jeżeli ktoś będzie chciał im zapłacić, oni mają do tego
uprawnienie.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
12 radnych, 3 radnych wstrzymało się. Uchwała została podjęta.
Ad III, 12) Projekt uchwały w sprawie „zmiany uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 13) Projekt uchwały w sprawie „udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radziejowskiego na realizację zadań bieżących powiatu” odczytał Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 15) Projekt uchwały w sprawie „zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
pokrycie planowanego deficytu budżetowego” odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przy jednym głosie sprzeciwu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Skarbnik w ramach wyjaśnień poinformowała, że ta kwota zostanie przeznaczona na
pokrycie deficytu w przypadku braku płynności finansowej, istnieje możliwość, że ta
kwota nie zostanie w ogóle wykorzystana.
Ad III, 16) Projekt uchwały w sprawie „zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
pokrycie planowanego deficytu” odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Marian Bandyszewski.
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Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 17) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie odczytał Przewodniczący Rady
Gminy.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad III, 18) Projekt uchwały w sprawie „zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej”
odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian Bandyszewski.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad IV-V) Radny Mirosław Kołodziejczyk poinformował, że krążą po gminie plotki, że w
maju został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 mln.
Skarbnik poinformowała, że w tym roku żadne pożyczki oraz kredyty nie były zaciągane
i również nie była podejmowana w tej kwestii uchwała.
Sołtys Eugeniusz Krygier poruszył temat wyciętych 17 lutego na Przemystce drzew,
które do tej pory nie zostały posprzątane.
Inspektor Rafał Staszak złożył szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie.
Sołtys Krzysztof Nowowiejski zaznaczył, że początkowo miał zostać zaasfaltowany cały
odcinek drogi w kolonii Zagorzyce ok 1000m. Zaznaczył, że odcinek ten został skrócony
i nikt nie został o tym poinformowany.
Radny Marek Piernik dodał, że w niektórych miejscowościach również planowane do
wykonania odcinki zostały skrócone.
Wójt w ramach odpowiedzi poinformował, że jeśli chodzi o drogi to z każdym rokiem
środki na ten cel są zwiększane. Dodał, że większość dróg w naszej gminie jest już
zaasfaltowanych. Zostanie wykonana droga w Pruchnowie, która będzie stanowiła
połączenie z drogą krajową. W tym roku drogi są wykonywane lepszą i zarazem
droższą technologią i nie na wszystkie odcinki wystarczyło środków ze względu na
ograniczony budżet.
Sołtys Krzysztof Nowowiejski poruszył temat niszczenia melioracji podczas budowy
farm wiatrowych w miejscowościach Opatowice oraz Stary Radziejów. Zaznaczył, że
Gminna Spółka Wodna otrzymała powiadomienie o wejściu na grunty. Dodał, że przy
wydawaniu pozwoleń na budowę inwestor został poinformowany, że to on jest
odpowiedzialny naprawę przerwanej melioracji przy wykorzystaniu do tego
specjalistycznej firmy z atestami. Poinformował, że przekazał wykonawcy projekt
porozumienia, mówiący o tym, że za określoną stawkę Gminna Spółka Wodna może
zająć się naprawą. Zaznaczył, że melioracja nie zostanie już odtworzona do
pierwotnego stanu.
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Radny Marek Piernik zaznaczył, że nie można zaangażować na naprawę melioracji
funduszy, na które składają się składki wszystkich rolników.
Radny Kazimierz Czynsz dodał, że wszelkie wykopy nie powinny odbyć się bez nadzoru
przedstawiciela Spółki Wodnej.
Sołtys Krzysztof Nowowiejski w ramach odpowiedzi przedmówcy poinformował, że takie
rozwiązanie spowodowałoby wprowadzenie w spółce pracy zmianowej.
Radny Czesław Witkowski zaproponował, aby w tej sprawie w obecności wójta oraz
radcy prawnego podpisać porozumienie.
Radny Kazimierz Skupniewicz zapytał, czy firma musi podpisać porozumienie skoro
posiada wszystkie pozwolenia.
Sołtys Krzysztof Nowowiejski w ramach odpowiedzi poinformował, że umowy były
sporządzane z firmą Prestige, a obecnie wykonawcą jest EDP Renewables, z której
pracownikami nie można się porozumieć.
Radny Czesław Witkowski zaznaczył, że ta druga firma automatycznie przejmuje
obowiązki firmy, z którą pierwotnie były podpisane umowy.
Inspektor Tadeusz Gąsiorowski poinformował, że rolnicy zostali poinformowani o
wejściu inwestora na działki i jakie prace zostaną wykonywane.
Ogólna dyskusja
Na zakończenie obrad Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odczytała nazwiska
mieszkańców poległych podczas II wojny światowej, które zostaną umieszczone na
tablicy upamiętniającej.
VI) 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

Paulina Świderska

Eugeniusz Kapeliński
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